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Deze maand vieren we voor het eerst Koningsdag. Even wennen 
aan de nieuwe datum en naam, maar de festiviteiten zijn als van-
ouds origineel, divers en spraakmakend. Vreeland is voor één dag 
het Wilde Westen, u viert het toch ook mee?!  De week erna is de 
4 mei herdenking. Deze wordt in Vreeland traditiegetrouw op een 
bijzondere manier vormgegeven. Er is zelfs een kleine tentoonstel-
ling met tastbare herinneringen aan de oorlog, ook uit privé bezit 
van een paar dorpsgenoten. Probeert u echt bij deze indrukwek-
kende herdenking aanwezig te zijn. Oer Vreelander deze maand 
is Kees van Dommelen, Import Vreelandse is Anna Nelemans en 
Maya Kookt staat deze maand centraal in de rubriek Bedrijvigheid. 
Vanaf deze maand is er ook extra aandacht voor startende onder-
nemers in Vreeland. Joyce Veul en Wietske Tammes bijten de spits 
af. Helaas nemen we deze maand ook afscheid van twee onderne-
mende dames: Eva en Toos stoppen met Tierelantijn. Wat een ge-
mis voor het dorp en wat zijn we ze dankbaar voor al die jaren vol 
gezelligheid, leuke cadeautjes en originele kleding. U leest hiernaast 
een laatste interview met de dames. Kijk ook eens op onze website 
www.vreelandbode.nl, want daar vindt u ook actueel 
nieuws van wat er in ons dorp gebeurt en kunt u 
terugbladeren in oude Vreelandbodes.  
                               Veel leesplezier!

De glazenwassers uit Vreeland sinds 1988 
Het zichtbare verschil tussen jongens 

die ramen lappen en echte glazenwassers

Rob van der Linden, Vossenlaan 20 

tel: 06-45453555  email: cleanglasmanagement@gmail.com

CGM

Van de redactie

Op 3 april vond de algemene ledenvergadering 
van de Dorpsraad plaats met als voornaamste 
agendapunten de bespreking van het jaarver-
slag 2013 en de bestuursverkiezing. 
Reinko Abels, John de Nooij (voorzitter), 
Joost Molewijk, Jan Hos en Mark van Koert 
zijn afgetreden als bestuurslid. 
Op voordracht van het bestuur 
heeft de vergadering besloten om 
Reinko Abels te benoemen als 
erelid van de Dorpsraad vanwege 
zijn buitengewone verdiensten en 
inzet voor het dorp Vreeland. 
Nieuwe voorzitter
Aginus Kalis is gekozen tot voorzitter van 
de dorpsraad en Michiel van Dis, Irmgard 
Michielsen, Niels Molewijk, Hester Horseling 
en Joost de Haan zullen toetreden als be-

stuurslid van de dorpsraad. Frans Bedaux is 
vervangen door Frits Vermeer als lid van de 
kascommissie. In 2013 heeft de Dorpsraad 
zich o.a. beziggehouden met het realiseren 
van een crossbaan, behoud van de brugwach-
ter, nieuwjaarborrel, Nieuwjaarsduik, het 

leefbaarheidsbudget, parkeergele-
genheid Sperwerterrein, beperking 
vrachtverkeer Greif en de organisa-
tie van het politiek debat.
De nieuwe voorzitter heeft een korte 
toelichting gegeven op de speerpun-

ten van het beleid van de Dorpsraad. Naast het 
voortzetten van de lopende dossiers, is goede 
communicatie met de leden een belangrijk 
onderdeel van het nieuwe beleid. Als platform 
voor die communicatie gaat de Dorpsraad een 
nieuwe site lanceren.        Lees verder op pag. 3

Nieuw bestuur gekozen tijdens ALV

Bericht 
van de 

Dorpsraad

Er hangt een groot plakkaat op de deur van 
Tierelantijn, het winkeltje bij de brug van Toos 
en Eva: ‘Tierelantijn stopt’. Na twaalf en een 
half jaar het vrolijke aanspreekpunt van jong 
en oud te zijn geweest is het afgelopen. Lang 
hebben Toos en Eva over dit besluit nagedacht: 
het zat er aan te komen. De crisis is zeker een 
oorzaak net als de explosieve groei van web-
winkels. Door de baggerwerkzaamheden kon-
den ze al twee winterseizoenen geen gebruik 
maken van de brugwachterskamer die ze nor-
maal in de donkere maanden als extra ruimte 
met allerlei spulletjes inrichtten. Het heeft er-
toe geleid dat ze te weinig omzet draaiden om 
nog door te kunnen gaan.
Eva: “De laatste tijd moesten we erg denken 
aan die sketch op de tv met die twee kassières. 
Ze zitten zich dodelijk te vervelen achter hun 
kassa, Coby en Dooie. Zo noemden we elkaar 
ook op het laatst. En daar hebben we ongeloof-
lijk veel plezier om gehad en daarmee hielden 
we onszelf overeind.”
Toos: “Het was moeilijk om het besluit te ne-
men om te stoppen. Je stelt die beslissing als-
maar uit en hoopt op betere tijden. Alle onder-
nemers hebben het moeilijk en wij dus ook.”
Eva: “We hoefden er helemaal niet schatrijk 
van te worden maar we hadden contact met 
de mensen. Maar dat contact met de mensen 

was ook weg aan het gaan.”
Toen Toos en Eva eenmaal bekend hadden 
gemaakt te stoppen kwam er een tsunami van 
aandacht over ze heen. Facebook ontplofte. En 
toen de winkel op woensdag weer openging 
liep het storm. Alles voor 50%. Toos: “Ik zei te-
gen Eva: dat is het geheim, je moet altijd alles 
verkopen voor 50% van de prijs.” Eva: “De kin-
deren kwamen met tekeningen, ja dan smelt je 
wel. Eigenlijk vinden we het het ergste voor de 
kinderen. Ze riepen: we gaan een sponsorloop 
doen voor jullie!”
Toos: “De tijd is aan het veranderen. Het zijn 
niet alleen de webwinkels, het is ook de onze-
kerheid die mensen hebben over hun baan. We 
begrijpen het allemaal zo goed en geven ook 
niemand de schuld. Het is vooral de tijd die 
mensen behoudend maakt. We hebben fantas-
tische jaren gehad maar het laatste jaar was de 
omzet gewoon veel te laag.”
Eva: “We hebben dit werk met zoveel plezier 
gedaan. We houden van dit dorp, we houden 
van Vreeland.” En weer rollen de anekdotes 
over tafel, samen met de schaterende lach van 
Toos en Eva. Ze hebben geen idee wat ze hierna 
gaan doen. Ze verlangen naar de zomer en om 
eens op zaterdag vrij te zijn. Of ze samen weer 
iets gaan opzetten weten ze niet maar vrien-
dinnen zullen ze altijd blijven.
Zaterdag 19 april is de laatste dag dat 
Tierelantijn geopend is.                                 R.B.

Tierelantijn stopt!

Paaseieren zoeken
Tweede Paasdag 21 april 2014 om 11.00 uur 

Paaseieren zoeken in de boomgaard van de VIV.
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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 
tel.: alg.: 0346 25 40 00 
Open: ma t/m vr 09.00-12.00 uur
www.stichtsevecht.nl
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
Welzijn Stichtse Vecht
Koningin Julianaweg 52a
3632 EG  Loenen aan de Vecht, tel.: 230400
e-mail: h.dehaan@welzijnsv.nl  
www.welzijnstichtsevecht.nl
Careyn Maatschappelijk Werk
tel.: 0346 260060 
Angstel 138, 3621WC Breukelen
Careyn Thuiszorg
Wijkteam Loenen/Vreeland
Fetha 3a, 3633 CT Vreeland tel.: 0294 231568
Wzc ‘t Kampje
Dagverzorging ma., di., do., vrij. 
Huish. onderst. en Thuiszorg tel. 233159
Dierenartsenpraktijk Loenen  
Spinnerie 2, 3632 ET Loenen
tel.: 231315
Dorpsraad Vreeland 
p/a Nigtevechtseweg 9, 3633 XR Vreeland
tel.: 231558 of 06 15908850
e-mail: info@dorpsraadvreeland.nl
Peuterspeelzaal Vechtkroost
Niftarlakelaan 3, 3633 CA Vreeland
tel.: 0294-234556
e-mail: mail@vechtkroost.nl 
CSV Ridderhof
Niftarlakelaan 7, 3633 CA Vreeland
tel.: 0294-233395
e-mail: gertdeboer@csv-vreeland.nl 
Bibliotheek Loenen
Keizer Ottolaan 11 BV Loenen a/d Vecht
tel: 0294-234285 www.bibliotheekavv.nl
Openingstijden:
Ma/di/wo 13.00-17.00 uur
Donderdag gesloten
Vr  13.00-20.00 uur Za. 11.00-15.00 uur

Agenda
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Belangrijke telefoon-
nummers en adressen

Colofon

19 april  Ophalen oud papier
21 april Paaseieren zoeken, 11.00 u,  
 VIV terrein
25 april  Oranjefeest Dorpshuis
26 april  Koningsdag
28 apr.-5 mei Vakantie CSV
4 mei Dodenherdenking, 19.00 u,  
 Grote Kerk
7 mei Jongeren overleg, 16.00 u,  
 CSV
10 mei  Plantenmarkt, 9.00 u,  
 Kerkplein
 Molendag
16 mei Concert Sursum Corda, 
 20.00 u, Weesp
17 mei  Ophalen oud papier
22 mei  Nieuwe Vreelandbode
26-30 mei Hemelvaart vakantie CSV
27 juni  Brugconcert (ivm WK)

24 juni (avond) t/m 7 juli (ochtend): 
N201 afgesloten voor wegverkeer. Fietsers 
en voetgangers  kunnen wel over de brug.
behalve in het weekend van 27-30 juni, 
waarin de brug wordt vervangen.

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. 035 - 544 7348

tel. 06 - 251 400 31

* 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

Leuk bijverdienen? Welke student begeleidt 
onze zoon (VMBO-T, klas1) door de weeks 
na school bij ons thuis met zijn huiswerk?
06-10002629, Vreeland

Vechtzooitje

Kerkdiensten
Protestantse gemeente Vreeland
20 april   Ds. P. Hoekstra

27 april   Ds. A.J.R. Treur  Waverveen

4 mei      Ds. P. Hoekstra

11 mei    Ds. M. Sillevis-Smit Utrecht

18 mei    Ds. P. Hoekstra

UITVAARTVERZORGING VOOR DE VECHTSTREEK 

Uitvaartcentrum “De Oude Berk”
Keizer Ottolaan 10, Loenen aan de Vecht

Tel.: 0346 261636
info@vandijkuitvaart.nl / www.vandijkuitvaart.nl

Kantoor-/postadres: Kerkplein 1, 3621 BA Breukelen

Panachee wijnimport
Eigen import uit Frankrijk, Spanje en
Portugal
Wijncursussen en proeverijen aan huis
www.panachee-wijn.nl        Joop Bremer       0294-232354
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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

VAARSEIZOEN WEER GEOPEND!
Vorig jaar was het een groot succes en we gaan door!

OESTERS TO GO
1/2 mandje oesters 12 stuks 25.00
1/1 mandje oesters 25 stuks 50.00

Inclusief oestermes, theedoek en citroen

WIJN TO GO
Flesje wit 17.50, Flesje rosé 17.50

Flesje mousserend wit 30.00, Fles champagne 50.00
Inclusief unieke coolerbag van de Nederlanden!

Om zeker te zijn van je oesters, bel dan de avond van 
te voren even op om te bestellen: 0294 232326

Met een culinaire groet,
De Nederlanden      

Wilco & Caroline Berends 
Tel. 0294 23 23 26

www.nederlanden.nl

Yeehaa! De kogel is door de kerk, de lasso 
is geworpen: het programma voor zater-
dag 26 april is definitief. En wat voor een 
programma! De leden en vrijwilligers van 
het Oranjecomité komen het u binnenkort 
hoogstpersoonlijk thuis bezorgen. Voor de 
allernieuwsgierigsten plaatsten we de ver-
korte versie van het programma al in deze 
editie van de Vreelandbode. De reveille gaat 
gepaard met indianenkreten dit jaar, de sta-
len-ros-parade zag nog nooit zoveel cowboys, 
indianen, huifkarren en wat dies meer zij, een 
huifkartocht door het Wilde Vreeland, een 
rodeostier voor de oudere jeugd, een 1000 
meter wedstrijd op een stalen ros beschikbaar 
gesteld door onze wielervereniging, een wa-
terspektakel in Wild West stijl, borrelen in de 
Saloon aan de Floraweg onder het genot van 
Ponderosa’s huisband Bandana. Pffff, teveel 
om op te noemen. Uiteraard wordt ook voor 
de inwendige mens weer goed gezorgd: ‘natjes 
en droogjes’ zijn overal verkrijgbaar en met 
het traditionele dorpsontbijt trapt Vreeland 
ook dit jaar weer culinair af (dank aan Lokaal 
Zuid dit jaar voor de oranje-lekkernij!). Haal 
uw klapperpistool, pijl en boog, laarzen en 
leren broek of rok tevoorschijn: hoe wilder, 
hoe beter. 
Bijzondere aandacht is er dit jaar voor de 
‘badeendenrace’, na afloop van het water-

spektakel, ten bate van de Stichting KiKa. 
Prachtige prijzen zijn er te winnen, overi-
gens. Certificaten met daarop het nummer 
van een badeend zijn te koop bij de Dagmarkt 
voor slechts €5 en de volledige opbrengst 
gaat naar Stichting KiKa. Een minimale op-
brengst van €2500 moet haalbaar zijn, toch? 
Nieuwsgierig? Kijk eens op http://www.you-
tube.com/watch?v=Sk7tOW8vBb4 ! 
De winnaars van de ballonnenwedstrijd 
van vorig jaar staan elders in deze editie. De 
kinderen kunnen hun prijzen ophalen bij 
de inschrijftafel. Veel dank alvast aan alle 
sponsoren, vrijwilligers en alle gulle gaven 
ook dit jaar weer. Wat is Vreeland toch een 
uniek dorp! En dat vindt de wijde omgeving 
ook.... Voor meer informatie kan Vreeland 
(en omstreken) terecht op www.konings-
dagvreeland.nl. Uw Vreelandcomité heeft 
er zin in; Vreeland was nog nooit zo wild. 
Ennuh.. Wie is de sheriff dit jaar??

Koningsdag 2014: Het Wilde Westen

Op Koningsdag 2014 organiseert Wieler 
Vereniging Vreeland (WVV) de tweede 
editie van de wervelende wielerwedstrijd 
‘Snelste Vreelander’. Om 14.00 uur barst 
het spektakel los in het feestelijke centrum 
van Vreeland. Vorig jaar werd de wedstrijd 
op rollerbanken gewonnen door Anouk de 
Veer uit Vreeland die in een bloedstollende 

finale Ruud Vlekke op de 1000 meter sprint 
versloeg. Hiermee won zij de Castelo wissel-
trofee en de daarbij behorende hoofdprijs, 
originele Portugese tegels.

Ook dit jaar doneert de WVV de opbrengs-
ten van dit wielerfeest aan een goed doel. Wie 
durft en wint de ‘Koningsrit’ voor KIKA?

Snelste Vreelander op Koningsdag

Deze gehele zomer is Lokaal Zuid het adres voor heerlijk 
schepijs van Movenpick. Een tipje van onze ijsberg:

MAPLE WALNUT | SWISS CHOCOLATE
VANILLA DREAM CARAMELITA | RUM RAISIN 

WHITE CHOCOLATE | TIRAMISU  

De paasdagen zijn wij de gehele dag geopend 
voor een gezellige:

 LUNCH | BRUCH | BORREL | DINER
Wij hebben o.a. eerlijk lamsvlees en asperges

bel ons voor alle mogelijkheden op maat

Koningsdag wordt mogelijk gemaakt door
Albert Griffi  oen en Zo ALLSAFE Mini Opslag Anouk Pruim Grafi sch ontwerp
Arends banden Service Aroba banden service Auto Oskamp
Bedrijfsvereniging Ondernemend Vreeland Belleza haar- mode Bert van Vliet Timmer- & Onderhoudsbedrijf
Bij Fagel aan tafel Bon B.V. Aannemingsbedrijf Borduurstudio het Gooi
Bp Vreeland Brand & Business Architects BUTZ Car Electronics
Casa catering Coers Machineverhuur Conmedra
Dagwinkel Aloys Hageman De Bomenman Boomverzorging De Facto Publications
De Kuyper De Nederlanden DecoTech
Demper Consultancy Dieuwer Elema Driessen Vreeland 
Duoform Explo Fysiotherapie Vreeland
Greif Nederland bv Happy Family Life Het Dorpshuis
Hoveniersbedrijf van Monsjou Hydrauliek Service Mijdrecht Kaas- en ijsboerderij “De Willigen”
Kinderopvang de Klimboom Lokaal Zuid MEB
Mier Mijdrecht Vastgoed BV Montagebedrijf R.v.d. Spoel
Mtel Muziekvereniging De Vecht N. Noorman b.v. 
Oogzorg Briljant opticiens Origio Ottenhome
Providence Capital NV Rabobank Hilversum-Vecht en Plassen  Royal VIV Buisman
Remotion webmarketing professionals Smederij Niessen Schildersbedrijf Daalhuizen BV 
Slagerij Dalhuisen Breukelen Study Company TIB Van Lindenberg B.V.
Theo Petri  Kunsthandel en Lijstenmakerij Tun Fun De Vreelandbode
Vreeberg BV Oranje Comité  Vreeland en alle vrijwilligers!
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Borduurstudio het Gooi, Vreeland
Tel. 0294-230756, E-mail info@borduurstudiohetgooi.nl

www.borduurstudiohetgooi.nl

Thea Janissen
Kerkplein 8, 3633 BG Vreeland
Telefoon 0294 231 832
E-mail theajanissen@gmail.com

Openingtijden 
Wo - do - vrij 10.00 -16.00

Zaterdag 10.00 -13.00
Maandag - dinsdag gesloten

 Nieuw bij Enerki “Yoga lessen”
Hatha yoga en Yinyoga

Proefles € 5,- Meld je aan bij docente Marieke te Wierik
Info: www.YogaM.nl

Vreelandseweg 37A, Nederhorst den Berg
Bereik ons op 0294-255425 of info@enerki.nl

We ontvangen u graag in ons schoonheidsatelier

Wil je ook meedenken over nieuwe activitei-
ten voor jongeren in Vreeland? Kom dan op 
woensdag 7 mei naar de brede school CSV 
Ridderhof. Je kunt dan aan medewerkers 
van de gemeente je ideeën laten horen of 
meedenken over ideeën die andere kinderen 
hebben. Zo zijn er plannen voor een bios-
coopavond, crosswedstrijdjes, kookwork-
shops en nog veel meer. Opgeven voor deze 
bijeenkomst mag, maar hoeft niet. 

Van 15.00 - 16.00 uur: kinderen van de basis-
school. Van 16.00 - 17.00 uur: kinderen van 
de middelbare school. Je kunt voor meer 
informatie een mail sturen naar Ester van 
Roijen of Ellis van Tilburg. Zij werken bij 
Jeugd-Punt en zijn verantwoordelijk voor 
de uitvoering van het jongerenopbouwwerk 
binnen de gemeente Stichtse Vecht. 
evr@jeugd-punt.nl of evt@jeugd-punt.nl. 

Oproep voor jongeren

Machinaal borduren van logo’s en namen
Tevens levering van sport, promotie
en bedrijfskleding
Voor bedrijven en particulieren,
grote en kleine oplage 

Houd 
Vreeland 

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

Riks Noorman heeft de inhuldigingsme-
daille gekregen voor zijn bijdrage aan de 
Kroningsdag op 30 april vorig jaar. De me-
daille wordt toegekend aan mensen die een 
bijzondere bijdrage hebben geleverd aan 
de inhuldiging. Het moet gaan om een bij-
drage die “hun dagelijkse werkzaamheden 
betekenisvol te boven gaat”, zo staat in het 
instellingsbesluit over de medaille. Rederij 
Wolfrat heeft twee schepen, de ‘Westgat’ en 
de ‘Vriendschap’, ter beschikking gesteld die 
een prominente rol hebben gespeeld tijdens 
de parade op het IJ in Amsterdam.

Aan boord van de historische sleepboot 
‘Westgat’ waren gasten van de Stichting 
Regenboog uitgenodigd om het kroningsfes-
tijn op het water bij te wonen. De Stichting 
Regenboog komt op voor kwetsbare en een-
zame Amsterdammers. Zij zijn de gehele dag 
de gast van Riks Noorman en Rederij Wolfrat 
geweest. In goede sfeer en met een draaiorgel 
aan boord is het een groot feest geworden.
Vanaf de ‘Vriendschap’ van Rederij Wolfrat 
hebben SBS en RTL IJ rechtstreeks verslag ge-
daan van de gebeurtenissen en de vaarparade.
Door de bijdrage van de heer Noorman als 
eigenaar van de schepen alsmede de inzet 
van Rederij Wolfrat heeft het Zijne Majesteit 
behaagd de onderscheiding aan de heer 
Noorman te verlenen. 

Inhuldigingsmedaille voor Riks Noorman

Om inspiratie op te doen voor uw middel-
eeuwse kledingkeuze volgend jaar ziet u hier 
een foto van de groep ‘bedelaars, landlopers 
en marketentsters’. Daar waren er volop van 
in de middeleeuwen. Het waren ruwe, barre 
en arme tijden waarin veel mensen een zwer-
vend bestaan leidden. Al bedelend, handelend 
of de toekomst voorspellend scharrelden zij 
hun kostje bij elkaar. Hun kleding was dan 
ook vaak armzalig, van goedkope, ruwe stof, 
vaak versleten. (Denk voor een snel kledingre-
sultaat in het themajaar aan een jute zak met 
hoofd en armsgaten erin geknipt…) Aan de 
mode meedoen was er ook niet bij, dat was al-
leen voorbehouden aan de adel en rijke stads-
lui.
Ook marketentsters (wasvrouwen in het leger 
en vaak vrouwen van lichte zeden) leidden 
vaak een reizend bestaan. Al naar gelang waar 
het accent in hun werk op lag, waren zij ge-
kleed in een praktische (werk)onderjurk met 
schort of in een weinig verhullende jurk met 
diep decolleté. De kleding van de handelslui 

kon elementen uit andere landen bevatten, 
omdat zij veel reisden. Dit was met het slechte 
wegennetwerk in die tijd en de gevaren van 
overvallen geen sinecure. De kleding bestond 
dan ook vaak uit een praktische strakke broek 
met een tuniek en cape. U ziet, ook in deze ‘be-
roepsgroep’ kunt u alle kanten op voor wat be-
treft uw kostuumontwerp voor volgend jaar. 

Kleding in de 
Middeleeuwen
Landlopers en rondtrekkenden
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Heerlijk op de bank of in de tuin 
naar een hoorspel luisteren.

Nu op Radio 1 Bonita Avenue, het 
hoorspel met heel veel Vreelanders 

Afleveringen gemist? Terug te luisteren 
op www.ntr.nl/bonitaavenue 

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

Voorstraat 21
Tel:237304

Joyce Veul liet 1 januari jl. de boel de boel bij 
de overheid en begon voor zichzelf als com-
municatiestrateeg gespecialiseerd in sustai-
nability. Daarnaast ging ze nóg een droom 
achterna. Die van de door haarzelf ontworpen 
stalen tafels, geproduceerd door haar man 
Michael Westgeest, eigenaar van Westgeest 
Staalmeesters in Wassenaar. Joyce legt uit: 
“Michael en ik hebben Het Tafelbureau op-
gericht. We ontwerpen en produceren ro-
buuste en tegelijkertijd elegante tafels. Op 
onze site www.hettafelbureau.nl staan alle 
modellen. Ik heb nu twee verkooppunten, 
namelijk Frozen Fountain in Amsterdam 
en Meker Wonen in Laren. Verder zijn we 
recent in Milaan geweest, waar de tafels wer-

den tentoonge-
steld bij Rossana 
Orlandi op 
de Salone del 
Mobile. 
Deze zomer 
staan de tafels in 
hartje Londen 
bij Mint, één 
van de meest 
prestigieuze in-
terior design winkels. En er is belangstelling 
uit New York en San Francisco. Maar we ver-
kopen de tafels ook direct via genoemde site. 
Kortom: Er is volop werk aan de winkel en 
het zijn spannende tijden.”

Start-up: Joyce Veul  

Zijn grootvader werkte er, zijn vader werkte er 
en vanaf zijn 16de werkt Age Hellingwerf er ook: 
bij Van Leer, nu Greif. Op de kop af 49 jaar en 
7 maanden, 13.000 dagen lang, was Greif Ages 
werkgever. Vanwege het bereiken van de 66-ja-
rige leeftijd is dit lustrum niet gehaald, maar een 
kniesoor die daarop let, die paar maanden! 
Op maandag 31 maart had Greif een verras-
singsafscheid voor Age georganiseerd in de 
kantine. Volledig overrompeld werd de jubilaris 
toegesproken en kreeg, naast een afscheidsdiner 

van de baas, van zijn collega’s een gevulde enve-
lop en een maquette van een stempelmachine, 
de machine waar hij zoveel decennia achter heeft 
gestaan. Hiermee worden deksels uit platen staal 
gestanst door scherpe stempels, zo scherp dat zij 
zonder bramen een perfecte vorm ‘stempelen’. 
Een braam of een niet volledige cirkel betekent 
een lekkend vat. En een kapotte stempel is een 
schadepost van zo’n € 40.000. Ervaring, per-
fectionisme, aandacht en secuurheid zijn dus 
onontbeerlijk. En daar loopt Age van over. “Als 
hij door de fabriek loopt hoort hij gewoon als 
een stempel niet meer goed is,” aldus zijn baas, 
Edwin Kielestein. “Age heeft gewoon dat ‘fin-
gerspitzengefuhl’.” Het vak wordt niet meer op 
school geleerd, dus de opvolger van Age is in huis 
opgeleid door Age zelf.
Greif heeft overigens dit jaar maar liefst zes jubi-
larissen die 40 jaar in dienst zijn. Dat mag toch 
wel uniek heten, bij een bedrijf met 80 werk-
nemers in de fabriek. Die betrokkenheid is van 
oudsher groot in Vreeland, veel groter dan in de 
andere vestigingen van Greif. Bij bedrijfsuitjes 
(buiten werktijd!) is bijna het hele team aanwe-
zig, dat wil wat zeggen! 
Oer-Vreelander Age (hij groeide op in de 
Klapstraat) gaat nu zijn ‘vrijheid’ tegemoet. Met 
zijn enthousiasme, zijn liefde voor zijn mede-
mens en een dierbaar gezin zal hij daar zeker van 
genieten!                                     J.J.

Age Hellingwerf neemt afscheid bij Greif

Sinds oktober 2013 is www.wietsketammes.
nl in de lucht! Wietske legt uit: “Al sinds mijn 
werk als projectmanager bij IJsfontein, een 
bureau dat media interactief maakt, ben ik 
dol op het web, op computers en wat je er 
allemaal mee kan maken. Eind 2009 verliet 
ik IJsfontein en ging iets minder dynamisch 
werk doen. In het voorjaar van 2013 had ik 
een gesprek met een vriendin die onlangs 
voor zichzelf was begonnen. Ze zei dat ze 
nog geen website had, want het bouwen, en 
daarna onderhouden van een website.... dat 
kon ze niet. En dat was het... mijn eureka 
moment! Websites maken en onderhouden 
voor kleine zelfstandigen, zzp’ers en freelan-
cers - wat een geweldig idee!
Die avond heb ik me ingeschreven voor 
een cursus webdesign HTML 5 en CSS3 bij 
Eduvision. Heerlijk! Eind september vorig 
jaar heb ik de opleiding afgerond en sinds 
mijn site in de lucht is, heb ik opdrachten! 
Tijdens de eerste opleiding kwam ik er ach-

ter dat kleine 
ze l f s tandigen 
er het meeste 
aan hebben als 
hun eigen site 
ook een content 
m a n a g e m e n t 
systeem (CMS) 
heeft. Een CMS 
maakt het mo-
gelijk om, tot 
op een zekere hoogte, zelf dingen aan je site 
aan te passen. Zelf tekst en beeld toevoegen 
of verwijderen. Dus in oktober ben ik gelijk 
doorgegaan met de opleiding Wordpress. 
Dat was een goed besluit. Wordpress heeft 
mij als webdesigner veel te bieden en is voor 
mijn klanten een makkelijk platform om ei-
gen teksten in te beheren.” Wietske bouwt 
sites met of zonder CMS, helpt ook bij het 
opzetten van een social mediaplan en kan 
een al bestaande site onderhouden!

Start-up: Wietske Tammes  
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E-mail klopperaannemers@planet.nl     Telefoon 0346 - 251639

           Dames - Herenkapsalon
  

Pasen, Koningsdag, 
Moederdag?

Bel ons voor een afspraak!
Marjolijn en Jacqueline

Dinsdag t/m vrijdag 9.00 uur tot 17.30 uur
Zaterdag 8.00 uur tot 14.00 uur

Breedstraat 1-3, Vreeland, telefoon 0294 - 230028

Maya van Middelaar begon ooit als 18-jarige 
kok bij het Van der Valk-hotel in Breukelen en 
in dat bedrijf leerde ze hard te werken. Daar 
heeft Maya nog altijd profijt van want als me-
de-eigenaresse van Eterij De Drie Gekroonde 
Laarsjes in Loenen en als de stuwende kracht 
achter haar eigen maaltijdenservice aan huis, 
Maya Kookt, maakte ze lange dagen. “Ik liep 
al drie jaar met het idee rond maar eind 2012 
ben ik gestart met een pilot voor drie gezin-
nen”, zo vertelt de kok. “Ik wilde uitproberen 
waar de gezinnen behoefte aan hadden, hoe 
de bezorging zou zijn en hoe het moest met 
de schalen en zo. Gewoon rustig beginnen en 
veel uitproberen.”  De pilot verliep succesvol en 
gaandeweg kwamen er steeds meer klanten bij 
in Loenen aan de Vecht en in Vreeland. 
Zin
Op dit moment heeft de van oorsprong 
Arnhemse gemiddeld veertig à vijftig bestel-
lingen per dag. “Het gaat om mensen die druk 
zijn met werk, door omstandigheden niet kun-
nen koken of gewoon even geen zin hebben. 
Ik wil maaltijden maken die lekker zijn, niet 
te duur en vooral gezond. Daar let ik erg op, ik 
gebruik veel groenten.” De verse groenten en 
kruiden kweekt Maya in de zomer zelf in haar 
moestuin van 200 vierkante meter. Ook laat ze 
zich voor haar maaltijden inspireren door de 
Italiaanse keuken waar ze dol op is. “De zomer 
komt er weer aan en koken met bijvoorbeeld 
verse tomaten uit de tuin is heerlijk. Met verse, 
pure ingrediënten werken is genoeg, veel meer 
hebben de maaltijden niet nodig.” Inmiddels 
kunnen ook vegetariërs genieten van haar eten 
en zijn er voor kinderen aangepaste menuutjes.  

Flyer
Nadat er een tijdje geleden een flyeractie 
plaatsvond in Loenen heeft Maya Kookt een 
vlucht genomen. De klanten weten haar te vin-
den en inmiddels groeit het bedrijf zo hard dat 
er eventueel een personeelsuitbreiding komt. 
“Misschien moet ik personeel gaan aannemen. 
Dat doe ik nu ook al wel eens voor een paar 
uur. Ik moet daar goed over nadenken en wa-
ken dat het me niet boven het hoofd groeit. Uit 
Breukelen krijg ik ook al aanvragen …Ik doe 
nu praktisch alles zelf, ook het rondbrengen. 
Daar ben ik al anderhalf a twee uur per dag 
mee bezig.” Omdat Maya ook haar gezicht wil 
laten zien en haar handen wil laten wapperen 
in het restaurant in Loenen, dat ze samen met 
haar echtgenoot bezit, en twee jonge kinderen 
heeft, komt het nu aan op doseren en organise-
ren. “Ik had dit succes niet verwacht maar wel 
gehoopt”, spreekt zij trots uit. De woensdag is 
haar heilig, dan mogen de gezinnen zelf koken.
Voor meer informatie: www.mayakookt.nl

M.A.v.S.

Bedrijvigheid in en om Vreeland:
Maya Kookt

APK
REPARATIE

ONDERHOUD
SCHADEHERSTEL

VERKOOP EN SERVICE
ALLE MERKEN AUTOMOBIELEN

AUTO SPIJKER BV
WWW.AUTOSPIJKER.NL

Slootdijk 9 • 3632 AM  
Loenen aan de Vecht  
Tel.: 0294-23 14 42 • Fax: 0294-23 22 03 
INKOOP - VERKOOP AUTO’S

Wij repareren alle merken auto’s TEGEN ZEER AANTREKKELIJKE PRIJZEN!
TEGEN ZEER AANTREKKELIJKE PRIJZEN!

Vrijdagavond koopavond tot 21.00 uur

JUBILEUMAANBIEDING

GRATIS APK
in combinatie met 

aircoservice voor 35,-

APK 15,- 
INKOOP 

EN 
VERKOOP

Wij verwelkomen steeds meer klanten uit een grote regio waaronder uit:
STICHTSE VECHT   LEIDSCHE RIJN   DE RONDE VENEN

Zie de complete actuele voorraad van circa 55 occasions op onze website!

Ford Ka                                    Blauw  2006                       € 2.650,-

Ford Ka                                    Geel 2011                         € 6.840,-

Honda Accord Coupe            Groen 2000                        € 6.200,-

Mazda MX 5                           Zwart 2000                         € 6.500,-

Mercedes Vito                       Zwart 2012      € 25.250,- ex btw 

Opel Astra  1.8 Automaat    Grijs 2007                          € 7.450,-

Opel Agila 1.2                         Grijs 2009                           € 9.250,-

Seat Altea 1.6                          Zwart  2006                          € 7.450,-

Skoda Fabia Station                Grijs 2003                          € 2.350,-

19 Maart waren de verkiezingen voor de 
Gemeenteraad en op 28 maart verkiezingen in 
groep 4 van de CSV. De meeste kinderen wis-
ten precies wat een stembus en verkiezingen 
waren. Ze hadden prachtige Identiteitskaarten 
en Stempassen gemaakt, speciaal voor de 
Verkiezingen op de CSV Ridderhof. Nog even 
een korte uitleg over de regels in het stembu-
reau en vragen in de klas: “Weten jullie nog 
wie de baas is: de burgemeester of de Raad? 
En kennen jullie Mark Rutte?” Juf Mirjam 
had een prachtig stembureau gemaakt met 
drie stemhokjes, echte rode potloden en een 
mooie stembus. De Stembureaucommissie 
zorgde dat de stempassen werden ingenomen 
en de stembiljetten werden uitgedeeld.
Maar waar kon je eigenlijk op stemmen? 
Op de groene partij voor een zorgboerderij 
naast de school, op de rode partij voor een 
zwembad op het schoolplein, op de blauwe 
partij voor filmlokaal in de school en op de 

gele partij als je liever 3 keer per jaar in plaats 
van 1 keer per jaar op schoolreisje wil. Na het 
stemmen telde de Telcommissie alle stembil-
jetten en iedereen keek vol spanning toe. Wie 
zou er winnen??? Het werd…….de rode par-
tij, dus een zwembad op het schoolplein met 
18 stemmen! “Pfoe, dat wordt graven!” riep 
meester Gert. Gelukkig wisten we van te voren 
dat dit nagespeeld en niet echt was. 

Groep 4 van CSV ging ook naar de stembus

Nieuw bestuur Dorpsraad
Vervolg van pagina 1
Via deze site wil het bestuur haar leden op de 
hoogte houden van ontwikkelingen binnen 
het dorp en de zaken die spelen. Alle rele-
vante documenten, brieven en standpunten 
zullen op de site worden geplaatst. Op deze 
manier wil de Dorpsraad het contact met de 
leden verbeteren en standpunten toetsen. 
Informatievoorziening moet tijdig, actueel en 
transparant zijn, om op die manier een breder 
draagvlak te creëren.

Wij hopen dat Vreelanders gebruik zullen ma-
ken van de site en hun mening willen geven om 
op die manier de leefbaarheid van ons dorp 
te vergroten. Om de inwoners van Vreeland 
zo goed mogelijk te kunnen vertegenwoordi-
gen is het daarnaast uiteraard belangrijk dat 
er zoveel mogelijk mensen lid worden van de 
Dorpsraad voor slechts € 8,- per jaar. U kunt 
zich aanmelden via de site www.dorpsraad-
vreeland.nl. Het nieuwe bestuur bedankt de 
afgetreden bestuursleden voor hun tomeloze 
inzet de afgelopen jaren!
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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

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

Op 20 april is de eerste zondag na de eerste 
volle maan in de lente: het is Pasen. Dat is vrij 
laat, want Pasen valt altijd in de periode van 
22 maart tot 25 april. De datum van Pasen 
wordt al meer dan 1500 jaar door de maan-
stand bepaald en ligt ook voor de eeuwen die 
komen gaan op de dag precies vast. Hoe kan 
dat zo precies? De maan vertoont ‘schijnge-
stalten’ omdat ze om de aarde draait waar-
door steeds een ander deel van het maanop-
pervlak door de zon wordt verlicht.  Bij nieu-
we maan staat de maan richting zon en gaat 
rond zonsondergang onder, of komt vrijwel 
gelijktijdig met de zon op. Ze keert ons haar
onverlichte kant toe en je kunt meestal alleen 
een zeer smalle sikkel zien. Ongeveer twee 
weken later, bij volle maan staat de aarde tus-
sen zon en maan. De maan komt op wanneer 
de zon onder gaat en het zichtbare maan-
oppervlak is volledig verlicht. Halverwege 
nieuwe en volle maan is vanuit Vreeland 
gezien alleen de rechterhelft van de maan 

verlicht (het eerste kwartier) en halverwege 
volle en nieuwe maan is de linkerhelft zicht-
baar (het derde kwartier). De volledige cy-
clus duurt ongeveer een maand. Het precieze 
getal wordt vooral bepaald door de tijd die 
de maan nodig heeft voor een rondje om de 
aarde. Dit wordt de siderische tijd genoemd 
en deze bedraagt 27,3216 dagen. Gelijktijdig 
draaien aarde en maan om de zon, waardoor 
de tijd tussen twee opeenvolgende nieuwe 
manen iets langer is. Een zogenaamde sy-
nodische maand duurt precies 29 dagen 12 
uren 44 minuten en 2,8 seconden. In een 
synodische maand doorloopt de maan dus 
precies een maal alle schijngestaltes. Weet 
je hoeveel dagen het jaar heeft, dan kun je 
precies voorspellen, wanneer het volle maan 
is, en dus ook wanneer de eerste volle maan 
valt in de lente.  Voor deze maand geldt: 15 
april volle maan, 22 april laatste kwartier, 29 
april nieuwe maan, 7 mei eerste kwartier, 14 
mei volle maan.           H.L. 

Hemel boven Vreeland

Peuterspeelzaal Vechkroost is al meer dan 40 
jaar een begrip in Vreeland. Een veilige, ge-
zellige plek waar kinderen van 2 tot 4 jaar één 
of meer ochtenden in de week komen spe-
len. Spelen bij peuterspeelzaal Vechtkroost 
is niet alleen leuk voor peuters, ze leren er 
ook een heleboel. 
Verdere professionalisering
Per 1 april jl. is peuterspeelzaal Vechtkroost 
omgevormd tot peuteropvang met iedere 
ochtend twee gediplomeerde pedagogisch 
medewerkers op de groep. Naast de bekende 
gezichten Hanneke Wendt, Sandra Kooijman 
en Nicoline Duijzer is Annelies de Haan als 
leidster begonnen. Annelies, zelf moeder van 
twee jonge kinderen, studeerde pedagogiek 
en heeft werkervaring opgedaan in de jeugd-
zorg en kinderopvang. Met de overgang naar 
peuteropvang wordt een verdere professio-
nalisering ingezet die overigens nog steeds 
begeleid wordt door een vrijwillig bestuur 
bestaande uit betrokken ouders.
Soepele overgang naar de basisschool
Peuterspeelzaal Vechtkroost is gehuisvest in 
de brede school Vreeland en dat biedt aller-
lei voordelen. Zo nemen de oudste peuters 
regelmatig een kijkje in de school, wordt het 
Sinterklaasfeest samen met de basisschool ge-
vierd en zorgen de leidsters dat de juffen van 
groep 1 goed geïnformeerd worden over de 
peuters die komen. De peuterspeelzaal is zo 

een belangrijk voorportaal van de basisschool. 
Spelen op de peuterspeelzaal Vechtkroost 
zorgt ervoor dat de overgang voor peuters 
naar groep 1 straks minder groot is.
Aanmelden nieuwe peuters 
Op verschillende ochtenden is nog plek 
voor nieuwe peuters. Om ervoor te zorgen 
dat uw peuter straks op de door u gewenste 
dag(en) kan komen spelen, adviseren wij uw 
kinderen ruim voor hun tweede verjaardag 
in te schrijven. Door de overgang naar peu-
teropvang is het voor ouders mogelijk een 
deel van de kosten via de Rijksoverheid ver-
goed te krijgen.  Wilt u meer informatie over 
Vechtkroost of uw peuter inschrijven, kijk 
dan op www.vechtkroost.nl. Hier leest u ook 
wat andere ouders van Vechtkroost vinden. 

Groot worden op psz Vechtkroost

GEEN TIJD.... GEEN ZIN....
OF GEWOON MAKKELIJK...... MAYA KOOKT!

Dagverse maaltijden bereid vanuit de keuken van
Eterij de Drie Gekroonde Laarsjes te Loenen a/d Vecht.

‘s Morgens besteld.... ‘s Middags bezorgd....
en je hoeft er niet perse voor thuis te zijn.

Vanuit je eigen oven.... zo op tafel.
Voor meer informatie op mayakookt.nl

Aanmelden wekelijkse nieuwsbrief: info@mayakookt.nl

Op zondagavond 4 mei wordt om 19.00 uur 
in de Sint Nicolaas kerk te Vreeland een bezin-
ningsmoment gehouden ter nagedachtenis aan 
al degenen die zijn omgekomen in de Tweede 
Wereldoorlog. De kerk is open vanaf 18.45 uur 
voor een kleine tentoonstelling.
Het thema van de bijeenkomst is ‘Tastbare herin-
neringen’. Jong en oud zijn welkom om te kijken 
naar voorwerpen van toen en om te luisteren 
naar gedichten, pianomuziek, Jiddische zang en 
de oorlogsherinneringen van twee Vreelanders. 
Er is tevens aandacht voor de Joodse geschiedenis 
van Vreeland. We staan ook stil bij de hedendaag-
se oorlogsslachtoffers. Spreker is een Wethouder 
van de Gemeente Stichtse Vecht.
De kerk is open vanaf 18.45 uur, zodat u de gele-

genheid krijgt een aantal tastbare herinneringen 
te bekijken, waaronder het Handelsblad van 10 
mei 1940, het begin van de oorlog.
Aansluitend aan deze bijeenkomst start om on-
geveer 19.35 uur de stille tocht naar het oorlogs-
monument op het Boerenlaantje. Mevrouw E. de 
Bruin, dochter van op het monument genoemde 
mijnheer de Bruin, zal enige woorden spreken. 
Daarna gedenken we onze oorlogsslachtoffers 
met 2 minuten stilte. De herdenking wordt afge-
sloten met het leggen van kransen en bloemen. 
De ceremonie zal worden begeleid met muziek, 
uitgevoerd door Muziekvereniging De Vecht.

Allen van harte welkom!   
Neem indien mogelijk een witte bloem mee.  

4 mei Dodenherdenking Vreeland 
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w: www.orthodontiepraktijkhilversum.nl

Welkom!
Hebben jullie het al gezien? De Kinderpost heeft 
een nieuwe kop: speciaal voor Koningsdag gete-
kend door Jelmer. Het Wilde Westen. Wat een 
spannend thema! Je moet er wel een eindje voor 
op reis. Dat deden de razende reporters ook. 
Maar niet zo ver. Ze gingen op reis in hun  hoofd. 
Deze keer lees je wat ze meemaakten. Iemand 
ontmoette zelfs Barack Obama! Spannend 
hoor. Probeer het zelf maar eens! Nergens aan 
denken, even wachten, je merkt vanzelf waar je 
naartoe reist. Tot slot: de Kinderpost brengt 
vaak leuk nieuws, maar soms is er minder leuk 
nieuws… Misschien wil jij hier ook iets kwijt? 
Schrijf ons dan: Annelies (aa.weijschede@wxs.
nl) en Maaike (m.vogelpoel@xs4all.nl) 

NIEUWS
We vieren binnenkort de allereerste Koningsdag 
in ‘Het Wilde Westen’. Ben jij al in de verkleed-
kist gedoken? Of heb je al spullen verzameld 
voor de vrijmarkt? Alleen voor cowgirls? Nee 
hoor, ook voor echte cowboys en vredespijpro-
kende indiaantjes. Tot op 26 april!

Wist je dat?
-  Columbus ontdekte in 1492 Amerika. Hij 

dacht dat hij in Indië was en noemde de men-
sen die hij zag Indianen.

-  De indiaan, bestaat niet. Elke indiaan heeft 
zijn eigen cultuur en de stammen verschillen 
onderling behoorlijk. Honderden stammen 
zijn er, Apaches, Sioux of Cheyennes bijvoor-
beeld. En wel 30 verschilende Indianen-talen. 

-  Indianen staan allemaal dicht bij de natuur. 
Ze leefden er van. Nu leven Indianen vaak in 
reservaten. 

Tierelantijn stopt
Tierelantijn is een leuk klein winkeltje aan de 
Vecht. Ze verkopen er kleine spulletjes  maar 
ook kleren. Maar ze gaan stoppen. Eva en Toos 
hebben het winkeltje al zo’n 13 jaar. Ze willen nu 
graag iets anders doen. Ze zijn op zoek naar 
mensen die de winkel willen overnemen. Er zijn 
al mensen die er over na denken. De spullen van 
tierelantijn worden nu voor de helft van de prijs 
verkocht. Op 19 april stoppen ze. Dus koop snel 

nog wat!! Ik vind het zelf een super leuke winkel. 
Ik koop er graag spullen voor mijn vrienden fa-
milie en mezelf. Ik vind het erg jammer dat ze 
sluiten. Ik hoop dus heel erg dat er iemand de 
winkel overneemt.  Door Pink van Dijk

Razende avonturen…
Op reis in je hoofd
Ik ging op reis op een pad in het bos. Opeens 
kwam er iemand aanlopen. Het was een vriend 
en hij vroeg of ik meeging naar zijn huis, ik zei; 
ja. Daar hebben we wat gedronken en gegeten 
en lekker gespeeld. Voetballen en hockeyen ook. 
Het was heel gezellig. Aan het eind gaf hij iets, 
het waren schoenen. Schoenen om mee te vlie-
gen of te skaten. tuurlijk gaf ik wat terug. Iets 
wat hij graag wilde hebben, iets om te maken 
van lego of papier. Hij omhelsde me en was heel 
blij. Ik liep terug met een fijn gevoel en dat was 
super cool. Einde.    Van Jimi
 
MIJN FANTASIE VERHAAL
Het begon op een pad, een pad dat naar een 
meer leidt. Daar ging ik heen en ging wat eten. 
Ik zat daar alleen. En uit het niets kwam er 
iemand aan lopen. We wisselden elkaars na-
men uit en hij heet: MR. Manger. We praatten 
wat samen en hij nam mij ineens mee naar zijn 
werkplek. Het was ver lopen maar we kwamen 
er. Ik vroeg wat zijn beroep was. Hij zei; ‘dingen 
met slakken doen’. 
‘Wat is dat’?; vroeg ik. Hij zei; ‘slakkoloog’. Ik zag 
de slakken in potjes zitten en met die slakken 
gingen we dingen doen zoals: races en wie is de 
sterkste? En proefjes natuurlijk. Dat was su-
per leuk. Daarna nam ik hem mee naar: Duinrel! 
Toen zwommen we en we zaten in de 8baan. 
Toen kotste ik op hem ik zei: SORRY! Hij zag 
er goor uit en ik veegde hem af met een doekje. 
Het maakt niks uit: zei hij. We gingen nog in 
andere attracties en hij vroeg of ik het nog een 
keer wilde doen ik zei :JA!!!  En toen ging ik naar 
huis. Door Joris van Dijk

Er was eens…
…een prachtige plek met mooie lange grasvel-
den, daar stonden een paar mooie grote bo-
men. Daar zat een klein meisje in. Ze had een 
kleine pony, die stond te grazen in het weiland. 
Ze was alleen, alleen zij, haar pony, de prach-
tige rivier en het landschap. Ze zag iemand 
aankomen lopen, die kwam steeds dichterbij, 
dichter en dichter.

Boerenkaas

Boerderij-ijs

Rondleiding

Bed & Breakfast

Groepsaccomodatie

Vergader- en
ontvangstruimte

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

www.dewilligenlogies.nl of www.dewilligenkaas.nl
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Huiswerkcursus            Bijlessen

www.studycompany.nl 0294-234883

Breukelen - Bussum - Vreeland

BREEDSTRAAT 8 - 3633 AX VREELAND
TEL. 0294 - 231517 FAX 0294 - 231539

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.

Ze begroetten elkaar. De vrouw had het 
meisje al ergens gezien, maar waar? De 
vrouw bleef staan ze zei: “ik ken jou toch? 
Ik heb jou toch al een keer gezien? Ja, dat 
klopt zei het meisje. En u? U bent toch 
de beste hockeyster van Nederland? Ja, 
dat klopt ook, zei de vrouw. En hoe heet jij 
ook alweer? Ik heb eigenlijk geen naam, zei 
het meisje. Ik ben hier achtergelaten door 
mijn ouders met mijn paard. Oh, ik moet 
nu naar een hockeywedstrijd, ga je mee? 
Ja graag. Kom op dan, want ik ben al laat.
Ze reden zo snel als mogelijk was naar de 
hockeyclub en de wedstrijd begon meteen. 
Even later... Het was nog 1 minuut, toen 
klonk het eind signaal. Het was 2-0 en ze 
hadden gewonen. De vrouw kwam naar het 
meisje toe. En het meisje zei:”ik moet gaan 
bedankt”. Waar ga je naar toe, vroeg de 
vrouw? Overal maar ook weer nergens.....

Groetjes evie

hoi razende lezers ik ga een verhaal vertel-
len en dat heet zo: ‘op reis’ hier komt het. 
PS: het is fantasie.
 
Op reis.
Ik ging naar Disney land Parijs. Toen 
kwam ik een man tegen met een bijzon-
der beroep hij schilderde mooie en bijzon-
dere plekken na. Hij vroeg me of ik mee 
wou gaan naar zijn werkplek dat was op 
het Muiderslot. Toen stelde ik hem een 
moeilijke vraag, en dat was wat die zo leuk 
vond aan zijn werk? het was even stil maar 
toen gaf hij antwoord hij zij dat die het leuk 
vond om op al die plekken te komen. Toen 
gaf die mij een cadeau het  was  1 van zijn 
lievelings schilderijen, hij gaf het aan mij ik 
nam het aan toen gaf ik hem een hand en ik 
ging weer weg van het Muiderslot.

Dat was het. Groet Mijke.
 
Mijn Fantasie
Ik lag lekker tegen een boom bij het meer 
toen er een zwarte man naar me toe liep.
Hij begroette me in het Engels. Ik begroet-
te hem terug en op eens zag ik wie het was.
De president van Amerika:Obama. Hij 
vroeg of ik mee wou komen en ik zei: oke
We  liepen een eindje en gingen met een limo 
naar zijn werkplek het Witte Huis.

We aten een koekje en dronken Fanta. Ik vroeg 
of we in zijn vliegtuig mochten en hij zei oke.
We vlogen een stukje en toen bracht hij me 
weer terug in zijn limo met jacuzzi naar de 
boom bij het meer en hij zei gedag. En toen be-
dacht ik dat ik me niet had voorgesteld en zei: 
i`m Tobias. En hij zei: I know. En toen liep hij weg.

Tobias Duijzer

PIRATERIJ
Willem zat aan de kant. hij was aan het uitrus-
ten. ‘t was een slecht idee om nog een beker 
rum te nemen. opeens zag hij John Fenmore 
staan de grootste piraat die madagaskar 
ooit gekend had. hij schreeuwde hey Fenmore 
ouwe zeeschuimer hoe gaat het? ‘t gaat goed 
Skinner! riep hij terug wil je mee met de vol-
gende tocht van de lorenzo? vroeg Fenmore en 
of willem dat wilde  de lorenzo was het snelste 
schip ooit enthousiast riep willem tuurlijk wan-
neer? nu zei fenmore. Willem ging met hem mee. 
het was een groot succes binnen 3 uur kwam 
er een groot schip in het vizier. schip in zicht 
engels 10 kanonnen kunnen we makkelijk aan 
bromde Fenmore. Willem pakte een enterhaak 
Fenmore knikte. Willem schreeuwde ENTEREN 
en gooide z’n haak. hij sloeg iedereen neer die 
protesteerde. de buit werd binnengehaald. 
thuis nam Fenmore hem mee naar de rivier . hij 
gaf hem de black joke kado. hij zei ga altijd op 
je doel af Willem bedankte hem en ging terug 
naar het pad waar alles begonnen was… einde

Door Ids Wolff

Ik liep naar een meer…
en ging zitten.  Toen kwam Djockovich. Hij vroeg 
of ik mee ging tennissen.. Ik zei ‘ja’.
We gingen naar een tennishal. Daar ging ik 
tegen Djockovich tennissen. We speelden een 
set. Hij gaf mij goede tips. Op het eind kreeg ik 
één van zijn rackets. Toen gaf ik hem een hand 
om te bedanken. Op het eind kreeg ik ook nog 
een demper voor mijn racket. 

Toen kwam ik weer terug…
Door Mathijs Mol

BIJZONDERE BRIEF
Het is weer zover, Razende Reporters gaan 
gasten uitnodigen voor een interviewen. Ze 
mogen iedereen vragen die ongeveer 50 jaar 
ouder is. Kijk, zo kan je iemand uitnodigen…

Kijk vooral op onze website: www.kroontweewielers.nl

Brugstraat 1, Nederhorst den Berg

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

Alle ballonnen zijn gevonden in Noord 
Duitsland, behalve die van Gijs: die heeft een 
afzwaaier gemaakt naar Falmouth in Engeland.
Gijs Driessen: 673 km, Merel (Jan van 
Dieststraat): 510 km, Flynn Morel: 488 km, 
Maud van der Marel: 411 km, Yente ten Dam: 

387 km, Evie Duijzer: 318 km, Joeke Morel: 309 
km, Benthe Huussen:  212 km en Ninte Visser: 
83 km. 
Alle kinderen krijgen een prijs uitgereikt op 
Koningsdag 2014 bij de inschrijfbalie van de 
kinderspelen!

Winnaars ballonnenwedstrijd 2013
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Nog een paar weken en dan kunnen we alweer 
naar het stemlokaal. Gelukkig ging het qua 
opkomst met de gemeenteraadsverkiezingen 
behoorlijk goed. Even scheen de avond ná de 
verkiezingen de grootste verliezer de speler 
te worden die eigenlijk niet eens meedeed. 
Geert Wilders leek zelf zijn glazen in te gooien. 
Er ontstond rumoer, maar al snel werd weer 
zichtbaar waartoe deze overlevingskunstenaar 
in staat blijkt. Hij moet aanmerkelijk slim-
mer zijn dan waar zijn opponenten hem van 
verdenken. Ik voorspel dat hij de komende 
weken op weg naar de Europese verkiezingen 
de aandacht nog stevig op zichzelf zal weten te 
vestigen. En weer zal het hem geen windeieren 
leggen. Jammer is dat het in de politieke discus-
sies daarmee in de komende weken weer niet 
over de inhoud zal gaan. Waar staat Europa 
voor? Waar gaan we met elkaar naar toe? 
Opmerkelijk is dat het liberale gedachtegoed in 
de waardering van de EU tot de uitersten leidt: 
hemel (D66) of hel (PVV). De andere partijen 
hangen daar wat meer tussenin. Dat kan sinds 
‘links’ en ‘rechts’ in het politieke landschap 
niet meer echt bestaan. Wat dat betreft lijkt 
de 21ste eeuw meer op de 19de, waarin het 
liberalisme verreweg de dominante politieke 
stroming was. In de lijn van de liberale filosoof 
John Locke (1632-1704) is het uitgangspunt 
van het liberalisme ‘zo veel mogelijk vrijheid 
van het individu zolang deze de vrijheid van 
anderen niet beperkt.’ Twee van de drie libe-

rale partijen tooien zich met de dubbel-letters 
‘VV’. Weet u uit uw hoofd waar deze letters 
voor staan? Kunnen we dat trouwens van alle 
andere drie-letterige politieke partijen moeite-
loos oplepelen? Ik moest er zwaar over naden-
ken waar die ene ‘V’ bij de VVD ook al weer 
voor stond. ‘Vrijheid’ kon ik nog bedenken, 
maar die andere… Op de startpagina van de 
VVD kom je ‘Volkspartij’ als woord niet meer 
tegen. Bij de PVV is de eerste ‘V’ eigenlijk niet 
meer dan een voorzetsel. Beide partijen zou ik 
daarom een echt liberale naamsverandering 
willen aanbevelen. John Locke spreekt van 
een sociaal contract tussen de overheid en het 
volk. In die lijn zouden de twee letters daarom 
opnieuw twee kanten van dezelfde medaille 
weergeven. De ene kant is dan de ‘Vrijheid’ 
en de andere die van ‘Verantwoordelijkheid’. 
Zonder de laatste ontspoort de Vrijheid al-
tijd weer opnieuw en is nooit wat mensen als 
Locke, onze eigen Spinoza en Hugo de Groot 
voor ogen hebben gehad, om een paar voorza-
ten te noemen. Niet onterecht noemde iemand 
‘Vrijheid’ de duistere zijde van deze medaille 
en ‘Verantwoordelijkheid’ dus de lichte kant. 
Als iedereen enkel streeft naar vrijheid… dan 
breken er duistere tijden aan. Ach, en maak van 
D66 dan meteen de DVV, want die twee cijfers 
zeggen ook enkel nog iets over de vorige eeuw. 
O ja, en gebruik dan meteen ook maar de volle 
naam, zodat we elke keer weer horen dat het 
gaat over Vrijheid én Verantwoordelijkheid.

Partijen voor vrijheid en
verantwoordelijkheid

  Pieter Hoekstra

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)

 Smederij NIESSEN
• SIERSMEEDWERK
• BUITENLANTAARNS
• LAS- EN REPARATIEWERK

RUITERSTRAAT 6 - VREELAND - TEL. 0294 - 237 348

smederijniessen@unet.nl

Schoonheidssalon Diane
Voor verschillende soorten schoonheidsbehandelingen.

Daarnaast voeren wij een uitgebreid assortiment schoon-
heidsproducten van het merk Webecos.

Op onze website kunt u terecht voor informatie, maar ook 
voor online afspraken maken en uiteraard onze webshop.

www.schoonheidssalondiane.nl

Kleizuwe 109a Vreeland
0294-230603

DEMPER CONSULTANCY

DCDC
DEMPER CONSULTANCY
FINANCIEEL ADMINISTRATIEF ADVIESBURO

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

Nigtevechtseweg 172 
3633 XX Vreeland

Mobiel 06-22992265

Voor ‘Vreeland Vroeger’, het boek over de 
geschiedenis van Vreeland dat volgend jaar 
verschijnt, zijn de auteurs nog op zoek naar 
een prent of foto van de oude pastorie die 
aan het Kerkplein gestaan heeft, daar waar 
nu de Bergseweg ligt. Heeft iemand meer 
informatie over of beeldmateriaal van dit 
‘mysterieuze’ gebouw, bel dan a.u.b. met 
Juliette Jonker, 232695 of mail j.jonker@wxs.
nl. Dezelfde gegevens kunt u gebruiken als u 
nog een foto heeft van de Duitse bommen-
werper die op 1 januari 1945 neerstortte in 

de Dorssewaardpolder, achter Kleizuwe 129 
(of van de  berging ervan in 1978).
Bedankt voor uw medewerking!

U kunt het boek in de voorverkoop met € 5,- 
korting kopen: voor € 20,- i.p.v. de winkel-
prijs van € 25,-. Als u vóór de viering van 
Koningsdag uw bestelling doet via www.
vreeland750.nl komt uw naam –als u dat 
wilt- op de lijst van voorintekenaars achter-
in het boek. Voor bestellingen vanaf 26 april 
2014 stopt deze lijst. Dus... wees er snel bij!

Het raadsel van de verdwenen pastorie

Zaterdag 10 mei is het nationale molen- en 
gemalendag. Ook op korenmolen de Ruiter 
een bijzondere zaterdag: ‘Ontdek je molen’. 
Dit jaar staat nationale molendag in het 
teken van de Jeugd. Kinderen krijgen een 
doe-boekje met spelletjes, molenweetjes 
en kleurplaten (zolang de voorraad strekt). 
Kinderen kunnen deze dag ook zelf graan tot 
meel malen. Of maak een mooie foto met als 
thema ‘mijn ouders op de molen’ en doe mee 
met onze fotowedstrijd. Wat de wedstrijd 
precies inhoudt hoor je op zaterdag 10 mei 
op de molen. Tevens is ons nieuwe luiwerk 
(hijswerktuig) te bewonderen. Wil je iets 
anders weten over de molen, de molenaars 
vertellen er graag over!
Na gedane arbeid wacht er deze dag voor ie-
dereen een heerlijke pannenkoek, natuurlijk 

van onze eigen meel! We zijn er zoals elke 
zaterdag van 10 tot 16 uur.

Molendag
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Afgelopen zaterdag hield Muziekvereniging 
De Vecht een schitterend galaconcert in 
de, voor de gelegenheid sfeervol verlichtte, 
Grote of St. Nicolaaskerk in Vreeland.
Het thema van het galaconcert was dit jaar 
‘Shakespeare’. Het programma bestond uit 
klassieke werken met steeds een verwijzing 
naar het leven of de tijd van deze beroemde 
toneelschrijver. Verrassend was de voor-
dracht van Bas Belleman met uitleg over de 
Shakespeariaanse tijd; het publiek waande 
zich korte tijd in een oud theater aan de 
Thames.
Martha Bosch, sopraan, soleerde op indruk-
wekkende wijze in een zestal stukken. Het 
ingetogen Canzone del Salice en het Ave 
Maria van Verdi tot het uitbundige I Feel 
Pretty van Bernstein. 
Slotstuk en tevens spektakelstuk van de avond 

was het stuk Henry V uit de gelijknamige 
film. Met het prachtig gezongen Non Nobis 
Domine, gezongen door de orkestleden en 
aangevuld met een viertal zangers, werd deze 
concertavond afgesloten. Een staande ovatie 
voor het orkest, de soliste Martha Bosch en 
de dirigent van Muziekvereniging De Vecht, 
Gerhart Drijvers. 

All About Shakespeare

Op vrijdag 16 mei 2014 is er een jubileum-
concert in de Laurenskerk, Nieuwstraat 31, 
Weesp.  Het is een concert door drie jubi-
lerende koren; het Laurenskoor uit Weesp 
dat in juni 2014 70 jaar bestaat, het Chr. 
Gem. Koor ‘Rehobôth’ uit Amsterdam 
dat in januari 2014 90 jaar bestond en het 
Chr. Gem. Streekkoor ‘Sursum Corda’ uit 
Vreeland dat in september 2013 80 jaar 
bestond. Uitgevoerd worden werken van 

o.a. Bach, Fauré, Gounod en Mendelssohn. 
Medewerking verlenen: Martje de Voogd, 
sopraan en Wolter Willemsen piano. Orgel 
en algehele leiding: Frits Heil en Arthur 
Koopman. Kaarten voor dit concert kosten 
€ 7,50 en zijn te koop bij alle koorleden, maar 
kunnen ook telefonisch besteld worden bij 
de heer Wil Schluter, telefoon 0294 414372. 
Het jubileumconcert begint om 20.00 uur. 
De kerk is open om 19.30 uur.

Concert van drie jubilerende koren

Op 21 maart gaf Anne Marie Houtzager de 
laatste tekenles van dit cursusseizoen. Vanaf 
september kwamen de cursisten iedere vrij-
dagochtend bij elkaar om naar model of juist 
vrij te tekenen. Een deel van de resultaten 
hangt nu fraai ingelijst in het Dorpshuis. Ga 
vooral eens kijken en zie de verschillende 
technieken die zijn gebruikt, zoals aquarel, 
houtskool, krijt, potlood, gekleurd papier en 
Oostindische inkt. In het nieuwe cursussei-
zoen bent u van harte welkom bij deze teken-
groep. Meer informatie in het cursusboekje 
dat voor de zomervakantie huis aan huis 
wordt verspreid. Of kijk op onze website: 
www.cursusprojectloenen.nl. 

Expositie tekeningen Cursusproject

Voor drukwerk 
dat communiceert

Nieuw Walden 6
1394 PB Nederhorst den Berg

Tel. 0294 - 256200 
info@dunnebier.nl 
www.dunnebier.nl

“Toen we drie jaar geleden begonnen met 
Lokaal Zuid, hadden we een ideaalbeeld van 
wat we hier wilden neerzetten. Dat is ons aar-
dig gelukt. Nu is mijn terras eindelijk klaar, 
ook met schepijs. Daar ben ik heel erg trots 
op”, aldus Paul Zuidervaart. “We wilden een 
eetcafé maken met eerlijk voedsel voor een be-
taalbare prijs. En zoveel mogelijk uit de regio. 
Echt goedkoop ben ik niet, maar dat kan ook 
niet op deze plek. Mijn ‘vlees van de dag’ komt 
uit Loenersloot. Daar slacht een boer elke vijf 
weken een Limousin koe, en de mooiste delen 
daarvan neem ik dan af.”

Samen zijn 
Zuidervaart: “We wilden een plek maken waar 
mensen graag samenkomen. Niet alleen voor 
een hapje of een drankje, maar ook om een 
feestje te vieren. Dat gebeurt dan ook steeds 
meer. En dan hebben we gelukkig ook steeds 

meer fietstoeristen. Maar die fietsen niet elke 
week hetzelfde rondje, dus daarvan moet je 
er heel veel hebben en dat kost tijd. Het was 
flink aanpoten om deze dorpsplek staande te 
houden. En dat is het nog steeds. Ik ben erg 
gelukkig met ons team, dat van aanpakken 
weet. Zonder hen zou het allemaal niet gelukt 
zijn. Weet je: in een klein dorp zijn mensen 
erg kritisch op wat je doet. Maar dat mag: het 
houdt ons scherp.”

Lokaal Zuid drie jaar actief in Vreeland 

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

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Bestelformulier Oranje gebak
 
Oranje tompouce  € 1,90 per stuk     aantal………………

Oranje Moorkop   € 1,90 per stuk      aantal………………

Afhalen 26 april tussen 09:30 uur en 10:30 uur
  
Naam: …………………………………    Tel.nr………………………

Uiterste inleverdatum zaterdag 24 april 2014 

Dagwinkel Aloys Hageman
Voorstraat 15, Vreeland
Tel: 0294-231514 
Fax: 0294-230559
Dagwinkelhageman@live.nl

Feuilleton in vier delen. Deel 4
Andrea van der Wal is overvallen en/of 
mishandeld. Er zijn verschillende mogelijke 
daders, waaronder Evert en Ruud. Hilde, 
een vriendin van Andrea, raakt steeds meer 
bij het onderzoek van de politie betrokken. 
Rechercheur Pieter de Klerk is bij Hilde. 
Inmiddels is Hilde door Andrea gebeld. 
Andrea wil graag tekst en uitleg geven. (Lees 
de eerste drie delen op www.vreelandbode.nl) 

Andrea steekt eindelijk van wal: “Nou, ik zal 
maar bij het begin beginnen. En dat is die 
bewuste Koninginnedag. Nadat jij al bijtijds 
was weggegaan werd het nog super gezellig. 
Evert en Ruud zijn met me mee naar huis 
gegaan om een laatste afzakkertje te nemen. 
Eigenlijk waren ze te dronken om nog naar 
huis te rijden, maar om ze nou te laten loge-
ren, dat ging me te ver. Die ex van jouw is 
mijn type niet, maar eerlijk gezegd vond ik 
Evert wel een sympathieke en slimme kerel. 
Hij houdt ook van dieren. Ik heb hem nog 
dat magazine laten zien, wat ik van jou had 
gekregen. En we hebben, of liever gezegd 
hadden, meer overeenkomsten. Evert houdt 
ook van kaarten, maar dan van bridgen, net 
als ik. En overigens ook net als Ruud. Ik ge-
loof dat ik meer een click met Evert had dan 
jij.” Hilde kon haar oren niet geloven. Wat 
een brutaliteit. “Hoe het met die click tus-
sen mij en Evert zit, dat hoef jij niet voor me 
in te vullen”, zei ze bits. Andrea ging verder: 
“Al op Koninginnedag is het idee ontstaan 
om een bridgeclubje te beginnen. We kon-
den alle drie op zondag. Ja, onze zondag. 
Maar jij kan niet bridgen. We zochten dus 
nog een vierde partner en daarbij dacht ik 
voorlopig aan mijn zuster Esther. Ze woont 
wel ver weg, maar op den duur zouden we 
nog iemand in Vreeland vinden. Ik dacht een 
oproep te doen in de Vreelandbode. Zoiets.” 
Hilde voelde de bui al aankomen. Als je niet 
kan bridgen dan hoor je er niet bij dus. Wat 
was die Andrea eigenlijk een egoïstische, 
zelfingenomen kattenkop. Hilde drong aan 
op de rest van het verhaal. “Weet je wat”, zei 
Andrea. “We kunnen allebei wel een wijntje 
gebruiken. Ik schenk even een glaasje voor 
ons in. En ga nu even rustig zitten, je loopt 
maar te ijsberen.”  Hilde liet zich in een stoel 
zakken en haalde een paar keer diep adem. 
Ze dacht aan haar yogalessen. Hop naar je 
zonnevlecht. Ze voelde zich rustiger worden. 
Sterker ook. Andrea kwam met twee glazen 
wijn aanzetten. Kom maar op met je verhaal, 
dacht Hilde. Nu wil ik ook echt alles weten. 
Andrea pakte de draad weer op. “Waar was 
ik gebleven. Oh ja, afgelopen zondagavond. 
Nou Evert en Ruud én Esther zouden rond 
acht uur komen. Na het eten. Toen de twee 
mannen al binnen waren, zag ik pas op mijn 
telefoontje dat mijn zusje zich had afgemeld. 
Tja, toen viel er niet veel meer te bridgen. We 

dronken koffie en daarna het bekende wijn-
tje. De discussie ging over relaties, liefde, 
lust. Wat mannen en vrouwen bij elkaar te 
zoeken hebben. Hoe het is om na een schei-
ding weer opnieuw te beginnen. En wat je op 
dating sites allemaal tegenkomt. De verhalen 
die ik heb gehoord, ook van je ex, je wil het 
niet weten. Wat lopen er veel gefrustreerde 
mensen rond op zoek naar liefde, naar geluk. 
Mensen die genoeg hebben van het alleen 
zijn. Daar reken ik jou en mezelf trouwens 
ook toe.” Andrea nam een slok wijn. Haar 
gezicht was rood. Ze veegde een druppel 
zweet van haar voorhoofd. “Weet je, het was 
gewoon hartstikke gezellig met die kerels. 
Ruud ging rond tien uur naar huis. Hij wilde 
nog een beetje helder naar Loosdrecht rijden. 
Evert wilde nog een whisky. Zoals gezegd, 
hadden we een click. Hij kwam naast me op 
de bank zitten en de rest kun je zelf wel be-
denken. Maar ik geloof dat zijn click groter 
én anders was dan de mijne. Ik zat ook steeds 
aan jou te denken. Het voelde niet goed. Ik 
wilde best met Evert verder, maar dan moest 
hij dat eerst maar aan jou vertellen. Nou, ik 
kan je zeggen dat viel niet in goede aarde. Het 
zal ook wel met de drank te maken hebben, 
maar echt ik heb nog nooit zo´n kwaaie ke-
rel gezien. Hij was woest.” Hilde voelde zich 
steeds meer verwant met Andrea. Zij had de 
afgelopen maand ook wel gemerkt waar het 
bij Evert vooral om draaide. Op een dag had 
ze hem gegoogled op Internet. Toen had ze 
ontdekt dat hij ooit in de Verenigde Staten – 
hij had daar een tijdje als consultant gewerkt 
– veroordeeld was voor sexual harrassment. 
Ze had het met een korreltje zout genomen, 
denkend aan Lubbers die dat ook een keer 
aan zijn broek had, toen hij een medewerk-
ster een klap op haar kont had gegeven. Nog 
een geluk dat ze Evert nog nooit bij haar 
thuis had ontvangen. Andrea hield het niet 
meer droog.”‘Ik ga morgen officieel aangifte 
doen”, zei ze. “Ik ben er kapot van. Voorlopig 
wantrouw ik alle mannen. Voor mij hoeft het 
niet meer. Dan liever alleen.” Hilde hield het 
ook niet meer droog. Wat was haar bespaard 
gebleven. God mag het weten. Ze keek naar 
Andrea, die letterlijk de klappen had opge-
vangen. Andrea keek schuldbewust: “Dat ik 
achter jouw rug van alles heb willen regelen, 
is me duur komen te staan. Het spijt me. Ik 
hoop dat je me kunt vergeven. Echt, ik stel je 
vriendschap zeer op prijs. Misschien kunnen 
we op de zondagen de draad weer oppak-
ken.” Hilde knikte. “Deze zondag nog maar 
even niet. Maar vergeven kan ik je wel.”
Ze klonken de halfvolle glazen wijn tegen 
elkaar en pinkten hun tranen weg. Één ding 
wist Hilde nu zeker. Die datingsite ging van 
haar computer af. Voorlopig ging ze haar 
eenzame momenten liever delen met vrien-
dinnen. Die kunnen uiteindelijk ook op je 
rug krabben als je jeuk hebt. 

Het is nooit wat je denkt!..............

Tijdens de Nationale Sportweek organiseert 
’t Kampje diverse sportieve activiteiten speci-
aal voor u! Op 2e paasdag, tussen 10.00-11.00 
uur mogen alle basisschool kinderen paas-
eieren zoeken in de gangen van ’t Kampje. 
Voor de ouders staat de koffie klaar! Dinsdag 
22 april van 14.00-15.00 uur zittend dansen, 
15.30-16.30 uur volksdansen en 19.30-20.30 

uur zumba! Opgeven voor deze dag kan via 
r.dejong@szdv.nl of bij de receptie 0294-
233159.De sportweek wordt op vrijdag 25 
april afgesloten met de Koningsspelen. De 
leerlingen van groep 6 van CSV gaan samen 
met de bewoners een ochtend sporten, bewe-
gen en vooral plezier maken; “sporten doen 
we samen!”

Nationale Sportweek in ‘t Kampje



De Vreelandbode april 2014 13 

Op deze foto uit 1940 zien we de heer Klaas 
Vermaat en zijn vrouw Sijtje Vermaat- 
van Dieren. Vermaat kennen de meeste 
Vreelanders nog wel als oudste inwoner van 
ons dorp. Hij overleed in 2008 op 103-jarige 
leeftijd. Naar aanleiding van mijn oproep 
in de Vreelandbode van februari voor oude 
foto’s van Vreeland voor het boek ‘Vreeland 
vroeger’ kwam de jongste zoon van de heer 
Vermaat, Pieter Vermaat, vanuit Leerdam 
langs met beeldmateriaal uit de collectie van 
zijn vader. En paar foto’s zullen te zien zijn in 
het boek ‘Vreeland vroeger’! Misschien ook 
wel deze: de boerderij Runderlust van de 
familie Driessen aan de Kleizuwe. Als u de 
recente foto ziet, ziet u het enorme verschil 
tussen Vroeger en Nu. 

Boelhuis houden
Op de oude foto zien we Vermaat en zijn 
vrouw voor het huis staan waar zij kort daar-
voor waren komen wonen vanuit Willige-
Langerak, aan de Lek bij Schoonhoven. 
Hier pachtte Vermaat een boerderij. Toen 
echter door de crisis aan het begin van de 
oorlog de pacht verhoogd werd van 80 naar 
120 gulden per hectare per jaar kon hij de 
pacht niet meer opbrengen. Hij verkocht 
alles wat hij bezat, inclusief de hond (boel-
huis houden heet dat) en vertrok met vrouw 
en drie kleine kinderen naar Vreeland. Hij 
had in de Boerderijkrant gelezen dat Krijn 
Driessen, boer te Vreeland, een knecht 

zocht. Twee broers van Klaas werkten daar 
al, dus de keuze om naar Vreeland te ko-
men werd snel gemaakt. Het gezin mocht 
gratis op de boerderij wonen en kreeg gratis 
melk. De boerderij was leeg komen te staan 
omdat aan het einde van de jaren ’30 Krijn 
Driessen met zijn broer Willem een zuivelfa-
briek in Amsterdam kocht en daar ging wo-
nen. Toen de zuivelfabriek in 1941 verkocht 
werd, keerde de familie Driessen terug naar 
Runderlust. 

Bijna een eeuw werkzaam
Het gezin Vermaat verhuisde toen naar 
Boterweg 9 (nu 36), waar nog twee kinderen 
werden geboren. In 1953 betrok het gezin 
een woning aan de zojuist gereed gekomen 
Spoorlaan. Er was toen nog vrij uitzicht tot 
aan de horizon, want de hele nieuwe wijk 
ten noorden van de Spoorlaan moest nog 
gebouwd worden. De heer Vermaat bleef 
zijn hele leven als boerenknecht werkzaam 
en kluste nog tot zijn 92ste bij Gijs Boele in 
de tuin van de boerderij ‘Alles Wisselt’ aan 
de Loenenseweg.
Runderlust is rond 1975 verlaten en is in-
middels een ruïne geworden, zoals op de 
oude foto te zien is.             J.J.

Meer over Klaas Vermaat is te lezen in de 
Vechtkroniek 24, mei 2006, waarin hij ter gele-
genheid van zijn 100ste verjaardag werd geïnter-
viewd. Digitaal in te zien via www.sabine.nu

...en nu!

Vreeland vroeger...Vreeland vroeger...

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

Boerderij Runderlust

 25 april  Koningsbal in het Dorpshuis  
  live muziek met Jeffrey Stappers

Tel.: 0294 237 068    www.fysiotherapievreeland.nl
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TAXI VAN WIJK

Ziekenvervoer (o.a.voor chemo,bestraling,dialyse)
Schiphol–Vreeland vanaf 47,= t/m 4 pers.
Schiphol-Vreeland vanaf 57,= t/m 7 pers.

Telefoon: 0294 – 291325 

Oer-Vreelander
Geboren naast Noord-Brabant
Kees van Dommelen (57) woont, met een 
kleine tussenstop van vier jaar in Rijnsburg, 
al zijn hele leven in Vreeland. Hij is geboren 
in het pand op de hoek van de Breedstraat 
en de Lindengracht, naast het pannenkoe-
kenrestaurant. Het pand was door de ouders 
van zijn moeder gekocht. Ze woonden bo-
ven en beneden hadden ze een manufactu-
ren winkel. Je kon er garen, knopen, onder-
broeken en sokken kopen en ze legden ook 
tapijt. Daartegenover was er in die tijd een 
fietsenwinkel en daarnaast een sigarenzaak 
(waar nu In en Oud en Belleza gevestigd 
zijn). Kees woonde er met zijn zus, zijn ou-
ders en zijn grootouders. Zijn vader werkte 
bij een bruggenbouwer, Broere in Mijdrecht, 
en zijn moeder, Hilletje Mijwaart was haar 
meisjesnaam, zou de manufacturen winkel 
overnemen. Dat bleek een te zware belasting 
met twee kleine kinderen en een arm die 
ze door kinderverlamming niet meer kon 
gebruiken. Daarom kochten opa en oma 
Mijwaart op het  Sluisje een lapje grond waar 
ze een huis bouwden voor zijn zessen met 
twee voordeuren en van binnen opgesplitst 
in twee afzonderlijke woningen. “Dat was 
vroeger gewoon zo, dat je samen woonde en 
voor je ouders zorgde. Dat willen ze nu ook 
weer.” Kees was twee jaar oud toen hij daar 
ging wonen.

Liever vliegtuigen dan kernkoppen
Kees ging naar de lts waar hij al zijn lasdi-
ploma’s haalde. In zijn eerste baan werkte hij 
als verwarmingsmonteur maar al gauw stap-
te hij over naar Van Leer, nu Greif, waar hij 
de opleiding B-metaal afrondde. Zijn werk 
bij Van Leer werd onderbroken door de toen 
nog verplichte militaire dienst. Hij meldde 
zich aan bij de luchtmacht want hij wilde 
graag werken met vliegtuigen. Als jongetje 
van een jaar of tien vond hij het fantastisch 
om vliegtuigen te zien parkeren. “Marchals 
heetten die mannen die de vliegtuigen naar 
hun plaats loodsten. Tegenwoordig gaat het 
met busjes waarop staat ‘Follow me’ of met 
stoplichten.” Met onderkoelde humor ver-
telt Kees hoe hij in plaats van bij de vlieg-

tuigen bij de bewaking van kernkoppen te-
recht kwam in Schoppingen in Duitsland. 
Zijn werk bestond anderhalf jaar lang uit 
het bewaken van die kernkoppen die op een 
veld lagen. Daaromheen stonden  een hek 
en vier wachttorens die hij bij zijn ronde één 
voor één moest beklimmen. Wachttoren 
op, kwartiertje zitten, wachttoren af en lo-
pen naar de volgende wachttoren, weer een 
kwartiertje zitten, enz. Na anderhalf uur 
wachtlopen moest je je melden in de wacht-
kamer, je geweer ontladen, anderhalf uur 
stuk slaan en dan mocht je weer. Een nutte-
loze bezigheid in de ogen van Kees, verzon-
nen door de Amerikanen. Dat werk vond hij 
dus heel vervelend maar hij heeft wel heel 
veel lol gehad met zijn maten. Ze hadden 
hem tot chauffeur gebombardeerd omdat 
hij eigenlijk niet dronk. “Ik was overal bij en 
broodnuchter maar dat kon je van die andere 
jongens niet zeggen.”

Cowboys van de zee
Na zijn militaire dienst kon hij bij een andere 
fabriek van Van Leer in Amsterdam terecht. 
Iedere dag met een busje van Vreeland naar 
Amsterdam maar het beviel hem niets èn de 
vliegtuigen bleven trekken. Hij solliciteerde 
ruim 35 jaar geleden bij de KLM en werd 
aangenomen. De eerste 13 jaar specialiseerde 
hij zich in het onderhoud van ‘onderstellen’ 
(bedoeld zijn landingsgestellen van vliegtui-
gen). Daarna werd hij ‘uitgeleend’ aan de 
Noordzee helikopters die vliegen op olie-
platforms. “Dat is de mooiste afdeling waar 
ik ooit gezeten heb bij de KLM, qua mensen, 
qua sfeer en het werk was ook erg leuk.” Een 
kleine overzichtelijk wereld waar iedereen 
elkaar kende, ze waren een soort ‘cowboys 
van de zee’.  Na vijf jaar werd die afdeling 
verplaatst naar Den Helder en de werkne-
mers moesten verhuizen of op en neer gaan 
reizen. Dat was voor Kees een brug te ver en 
dus keerde hij weer terug naar de ‘onderstel-
len’. Dit keer voor ‘line maintenance’ wat wil 
zeggen een inspectie  voor kisten die vier à 
vijf weken gevlogen hebben. Ze worden dan 
van boven tot onder nagelopen. Kees werkt 
nu al weer bijna 20 jaar in Hangar Elf. De 
laatste jaren ook in het Crash Team: “Dus als 
er een kist kapot staat in het buitenland dan 
gaan we daar met een aantal man naar toe 
om hem te repareren. Dat is best wel zwaar 
want je vliegt er eerst naar toe en moet dan 
onmiddellijk repareren. Meestal gaat het om 
een kapotte motor en dat kost 16 uur om 
die te vervangen.” Toch houdt Kees van die 
uitdaging en van de sfeer van jongens onder 
elkaar.

De mooiste plek op aarde
Racefietsen is zijn uitlaatklep. Zomers zit hij 
op de weg en in de winter in het bos, samen 
met zijn clubgenoten van de Eendracht in 
Loenen. Ook de kerk is een belangrijk on-
derdeel in zijn leven. Hij is al ruim dertig jaar 
koster, net als zijn vader en zijn opa. Hij is 
gehecht aan de gemeenschap en het kerkge-
bouw zelf. Hij heeft ontzag voor de immense 
ruimte en voor de constructie. Voor het idee 
dat honderden jaren geleden mensenhanden 
dat gebouw konden maken. “Ik zeg altijd 
‘goeiemorgen’ tegen de kerk als ik binnen 
kom.” De rust die het kerkgebouw uitstraalt 
spreekt hem aan, net als de rust van de na-
tuur.  
Voor Kees is zijn huis aan het Sluisje waar hij 

Rondje Zuwe
door Renée Bink 
en Connie Lohuis

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

Pin aanwezig!

auto oskamp
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• Ook voor uw winterbanden en opslag
• Originele VW- en Audi accessoires
• Onderhoud en reparatie aan alle merken
•  Voor nieuwe banden, uitlaten, accu’s, schok-

dempers etc.
• APK keuringen (gratis bij grote beurt)
• Taxatie schadeauto’s
• Plaat en spuitwerk
•  Demonteren / monteren van uw zomer-en   

winterbanden en het verzorgen van de opslag.
• Stalling en onderhoud voor uw oldtimer
•  Car cleaning Oskamp: gehele verzorging van 

interieur en exterieur van uw auto.

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 07.00-18.30 uur
zaterdag van 07.00 - 17.00 uur
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zorg
Meenthof 40 Kortenhoef tel: 035-6560548

Binnenweg 24c - 3634 AH Loenersloot 
 Tel. 0294-293300

Onderhoud + APK

Schadeherstel, Taxatie en Reparatie

Afwikkeling met verzekering

Gratis vervangende auto

nu met een tussenstop al  51 jaar woont een 
klein paradijs. Hij heeft het helemaal ver-
bouwd tot een huis voor zijn gezin: voor zijn 
vrouw Sylvia en hun twee kinderen Ruben 
en Hanna die nu op uitvliegen staan. “Ik ben 
overal op de wereld geweest maar voor mij is 
deze plek het allermooist.” 

Import-Vreelander
Anna Jersova-Nelemans (33)
“In Estland woonde ik ook in een dorp”
Anna Jersova-Nelemans trouwde vorig jaar 
zomer met bassist/zanger Hans Nelemans. 
Ze is nu zes jaar in Nederland en woont al 
weer twee jaar in Vreeland aan de Spoorlaan. 
Anna komt namelijk uit Kivióli in Estland. 
Hoewel ze nog jong is, heeft ze al een tur-
bulent leven achter zich. Een leven dat óók 
in het teken staat van muziek en dans. De 
komende tijd zullen de Vreelanders die mee-
doen aan de musical ‘Grease’ meer met Anna 
te maken krijgen. Zij geeft namelijk de dans-
lessen! 

Anna’s moeder studeerde chemie, haar va-
der techniek en haar negen jaar oudere broer 
heeft een supermarkt. “Mijn studiekeuze wist 
ik gelijk na de middelbare school. Het werd 
levensmiddelentechnologie aan de univer-
siteit in onze hoofdstad Tallinn. Tijdens de 
colleges was er een professor die interessante 
verhalen vertelde over de zuivel- en kaaspro-
ductie in Nederland. Hij maakte me nieuws-
gierig en ik wilde niets liever dan naar jullie 
land.” Dat was niet zo eenvoudig, vooral niet 
omdat Estland nog niet bij de Europese Unie 
hoorde. Anna besloot zich aan te melden bij 
een au-pair bureau om een jaartje naar het 
buitenland te gaan om daarna haar studie 
af te ronden. Nederland lukte niet, maar 
Denemarken wel. “Eenmaal in Denemarken 
als au-pair, kon ik ook op vakantie naar 
Nederland. Toen ik op een ochtend van het 

Amsterdamse Centraal Station de binnen-
stad inliep – over de grachten – was ik gelijk 
verliefd op Amsterdam. Maar eerst moest ik 
in Tallinn nog mijn studie afmaken.”

Vlotte carrière 
Terug in Estland kreeg Anna na haar studie 
gelijk een mooie baan aangeboden op een la-
boratorium. “Het was ook een goedbetaalde 
baan bij de overheid. Toch bleef het krie-
belen. Via via kwam ik weer in Nederland 
terecht en wel bij een Amerikaans gezin in 
Amstelveen. Ik liet me ook direct inschrijven 
bij uitzendbureaus. En wonder boven won-
der heb ik nu al weer bijna zes jaar een gewel-
dige baan bij Synergy Health in Utrecht. Ik 
ben teamleider en we controleren pharma-
ceutische producten.”

Rock&roll
Haar huidige man Hans leerde Anna al tij-
dens haar eerste verblijf in Nederland ken-
nen. “Ik ging op een avond naar een optreden 
van de rock&roll band Red Shots en daarin 
speelde Hans. Hans speelt onder andere bij 
de band RJ. Enfin, terug in Estland stuurde 
ik een mail naar de band om te zeggen dat 
ik genoten had van hun optreden. Hans 
mailde terug en we besloten nog eens af te 
spreken als ik weer in Nederland was. Dat is 
op een gegeven moment ook gelukt. Hij was 
al verliefd op mij. Bij mij sloeg de vonk pas 
later over. Ik ben dol op zijn muziek uit de 
jaren ’50 en ook op de kleding uit die jaren. 
Hans is 46 en al lange tijd gescheiden. Hij 
heeft drie grote zoons met wie ik heel goed 
contact heb.” Van het één kwam het ander 
en Anna en Hans besloten samen te gaan 
wonen. Hun oog viel op Vreeland, waar ze 
een huis aan de Spoorlaan konden bemach-
tigen. Vorig jaar zijn ze – zoals gezegd – in 
Estland getrouwd. En dit jaar gaat hun wat 
verlate huwelijksreis naar Las Vegas en Los 
Angeles. “Natuurlijk gaan we naar allerlei 
rock&roll festivals. Zo langzamerhand begin 
ik steeds meer mensen in het dorp te kennen. 
Dat komt natuurlijk ook omdat ik sinds kort 
dansles geef aan de mensen die meedoen aan 
de musical ‘Grease’.
En als je mij vraagt hoe ik mijn toekomst zie, 
dan heb ik daar een helder plaatje van. Liefst 
zou ik parttime diëtiste worden en daarnaast 
dansen en zingen. Hoe leuk zou het niet 
zijn om de kinderen in Vreeland rock&roll 
les te geven!” Linkjes om Hans online te 
beluisteren zijn: http://www.youtube.com/
watch?v=uDhAZF6IJjU
http://www.youtube.com/
watch?v=imXvVXtadhY

De jaarlijkse plantenmarkt wordt ook dit 
jaar weer georganiseerd door de Protestantse 
Gemeente Vreeland ten behoeve van het on-
derhoud van het monumentale kerkgebouw 
en in bijzonder het plaatsen van voorzet-
ramen om het klimaat in de kerk beter be-
heersbaar te krijgen.
Op het Kerkplein kunt u vanaf 9.00 uur tot ca 
14.00 uur de meeste eenjarige zomerplanten 
bewonderen en aanschaffen om zo uw tuin, 
balkon of uw voordeur een kleurrijk accent 
te geven. U kunt dit doen met o.a. een vlijti-
ge lies, geranium, petunia, margriet, lobelia, 
begonia, million bells en afrikaantjes. Een 
groot assortiment kleine en grote hanging 

baskets ontbreken niet. Dit jaar hebben we 
voor het eerst een uitgebreide collectie bio-
logisch gekweekte groenten plantjes o.a. sla, 
andijvie, rode biet, prei, tomaat, courgette, 
pompoen.  De koffie met iets lekkers staan 
weer klaar in De Til. De favoriete Vreelandse 
biologische jam is hier verkrijgbaar.
Tip: Als Moederdag geschenk kunt u zelf  of 
met uw kinderen een mand of bakje laten 
opmaken met door u zelf gekozen zomer-
bloeiers. Tot ziens op de plantenmarkt. Kom 
vroeg want op=op.

Namens de plantenmarktcommissie
Koos van Nes

Plantenmarkt zaterdag 10 mei
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AEROBICS VREELAND/LOENEN  
www.buitenbeentje-aerobics.nl

De 83-jarige Zuid-Afrikaanse aartsbisschop 
Desmond Tutu bracht begin april voor de 
tweede keer een bezoek aan de Nederlanden 
in Vreeland. Een grote eer voor Wilco en 
Caroline Berends (hier op de foto). Tutu 
ontving in zijn leven legio prijzen en onder-
scheidingen. Zo is hij drager van de Orde van 
Verdienste van Zuid-Afrika en kreeg hij van 
van Barack Obama de Presidential Medal 
of Freedom. De aartsbisschop verbleef een 
nacht in De Nederlanden en was in ons land 
op uitnodiging van de Vrije Universiteit in 
Amsterdam. Omdat Tutu in een vasten-

periode zat at hij niet veel in het befaamde 
Vreelandse restaurant maar vroeg hij wel om 
een beker warme chocolademelk.

Desmond Tutu op bezoek in Vreeland

Maandag 14 april zijn de jaarlijkse onderlinge 
wedstrijden gehouden. Reuze spannend voor 
de kinderen en erg leuk voor ouders, opa’s en 
oma’s en overige belangstellenden om te  kij-
ken. De kleuters kregen allemaal een prach-
tige diploma en medaille. Bij de meisjes waren 
de winnaars: Xavie Morel, Mieke Driessen, 
Sanderijn van de Hout en Joeke Morel. Bij de 

jongens ging de winst naar: Jeremy van der 
Klaauw, Daan van Rees, Luka Kuperus en 
Nelson van Houwelingen. De wisselbekers 
gingen naar Sanderijn en Luka, zij scoorden 
het hoogste eindtotaal. Dankzij de juryleden, 
leiding, en bestuur kon deze leuke dag succes-
vol worden afgesloten. 

Onderlinge wedstrijd bij DOS

De nieuwe crossbaan is voor de jeugd in 
Vreeland een unieke speelgelegenheid. Met 
gezellige bankjes -uitgezaagd uit dikke boom-
stammen door de firma Driessen-, een veilig-
heidshekje bij de ingang en buurman Lex die 
de crossfietsjes beheert is het echt een sociale 
ontmoetingsplaats geworden. De plek wordt 
veelvuldig gebruikt door de jeugd, maar ook 
ouderen vinden het gezellig om aan te schui-
ven voor een praatje. Een super initiatief dat 
snel en vakkundig uitgevoerd werd door 
samenwerking van  de gemeente, hovenier 

Spijker, Driessen en vele particulieren. Op het 
Floraplein, naast het gezondheidsgebouw-
tje, staat tegenwoordig een trampoline. Deze 
mag door iedereen gebruikt worden, mits 
er ouderlijk toezicht is. Schoenen uit en niet 
met meer dan 3 personen tegelijkertijd erop. 
Verder is er door een dorpsbewoner een ini-
tiatief ingestuurd naar de gemeente om de 
skatebaan van de Heul te verplaatsen naar 
Vreeland. Het terrein van de voormalige ben-
zinepomp zou hiervoor een geschikte lokatie 
kunnen zijn. Op dit moment is de gemeente 
alle ingezonden plekken in de hele gemeente 
Stichtse Vecht aan het bekijken en aan het be-
oordelen op bruikbaarheid voor verplaatsing 
van de skatebaan. Leuke activiteiten waarmee 
het buiten spelen van kinderen gestimuleerd 
wordt!

Nieuwe speelplekken


