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Van de redactie
De school is weer begonnen en het bruist van de activiteiten
in ons dorp. Te beginnen natuurlijk met het Dorpsfeest op 8
september as, wat ongetwijfeld een onvergetelijk evenement
gaat worden. Dat weekend is het ook Monumentenweekend,
dus alle kans bijzondere monumenten te bezoeken die nor-
maal dicht zijn. In de Schijnwerper staat deze maand Tijmen
Zeldenrijk. Bodette Grace Inklaar is Import-Vreelander en
Rob van der Linden is Oer-Vreelander. Bianca van der Spoel
komt in de rubriek Bedrijvigheid aan het woord, het
Goudleerhuis aan de Klapstraat staat in de rubriek ‘Te koop’
en de industrie rond buitenplaats Brugzicht wordt uit de doe-
ken gedaan in Vroeger en Nu. Ook deze maand weer een ge-
zellige kinderpost, een interessante  column van Pieter
Hoekstra en alles over de hemel boven Vreeland. 

Veel leesplezier!

Singel 1
3633 CW Vreeland

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

De Dorpsraad is de afgelopen weken druk
bezig geweest met diverse zaken die het
dorp aangaan, waaronder de parkeerpro-
blematiek. Dit onderwerp zit in de porte-
feuille van bestuurslid Joost Molewijk. En
daar is wat over te doen! Joost: “Er is met
name aan de Raadhuislaan, het Kerkplein
en de Lindengracht nogal eens sprake van
parkeeroverlast. En dat heeft vaak weer na-
delige gevolgen voor het doorgaand ver-
keer. Ondanks dat er verbodsborden staan
aan de Raadhuislaan, wordt
daar toch regelmatig gepar-
keerd. Een echt drama was het
tijdens de Kofferbakmarkt eind
juli. Toen liep het verkeer hele-
maal vast en op een gegeven mo-
ment is de politie erbij gehaald.
Enfin, het dorp heeft behoefte aan extra
parkeerplaatsen. We zijn dus naar de ge-
meente gegaan en hebben daar ons plan
voorgelegd om een klein deel van het
Sperwerterrein een parkeerbestemming te
geven voor bezoekers aan Vreeland. Dat
kan heel mooi worden opgelost met zoge-
naamde grastegels. De gemeente stond niet
gelijk te springen. Het Sperwerveld is na-
melijk beschermd dorpsgezicht én heeft
een monumentale waarde vanwege de fun-
dering van het oude slot die onder het gras-
veld ligt. De betreffende ambtenaar noem-

de als alternatieve oplossing het
stukje Boslaan langs de N201.
Onze suggestie wordt overigens
nog wel overwogen. Op 23 au-
gustus heeft de gemeente haar
‘ei’ gelegd dus hopen we in de

volgende editie van De Vreelandbode met
de oplossing voor de parkeerproblematiek
te komen. En natuurlijk helpt het ook als
de Vreelanders zelf zich aan de parkeerre-
gels houden.” Het Sperwerterrein wordt
nu ook wel als parkeerlocatie gebruikt,
maar daarvoor is dan altijd een eenmalige
ontheffing verleend. Een aparte parkeer-
plaats voor bezoekers aan ons dorp zou
geen overbodige luxe zijn. Dorpen als
Abcoude, Muiden en Naarden Vestiging
hebben zo ook de parkeerproblemen voor
de vele bezoekers opgelost. 

Parkeeroverlast in Vreeland

In de laatste week van de zomervakantie
vond het huttenbouwen weer plaats bij de
boerderij van familie Van der Paauw. Met
een recordaantal van maar liefst 110 kin-
deren, werden in de stralende zon prach-
tige buitenplaatsen en theekoepels ge-
bouwd. “De Theeleuten” wonnen op don-
derdagavond de eerste prijs voor hun
bouwwerk. Die avond kwamen ook alle
ouders en geinteresseerden traditiege-

trouw kijken naar de resultaten. Daarna
was er voor de kinderen een spannende
spooktocht door de weilanden georgani-
seerd. Na een nacht met weinig slaap, ver-
trokken de kinderen ’s ochtends ver-
moeid naar huis en braken de ouders in
een recordtempo alle hutten weer af. Met
dank aan alle vrijwilligers, de brandweer,
de sponsoren en natuurlijk het organise-
rend comité! Volgend jaar weer!

Vrolijk en gezellig huttenbouwfestijn

Bericht 
van de

Dorpsraad
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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
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
Stichting Tympaan
Koningin Julianaweg 52a
3632 EG  Loenen aan de Vecht
tel.: 230400
e-mail: loenen@stichtingtympaan.nl  
www.stichtingtympaan.nl
Zuwe Alg.Maatsch. Werk/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
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 
Bibliotheekpunt Vreeland
Het Bibliotheekpunt Vreeland is geves-
tigd in CSV Ridderhof
Openingstijden:
Dinsdagmiddag 13.30-15.30 uur
(tijdens schoolvakanties gesloten)
Meer informatie: 
www.bibliotheekavv.nl

Agenda
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Kopij voor de volgende Vreelandbode ui-
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De volgende Vreelandbode komt uit op 20
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Belangrijke telefoon-
nummers en adressen

Kerkdiensten

Colofon

3 sept.  Eerste uitzending VRijland, 
18.00 uur Ned. 3

8 sept. Dorpsfeest / Monumentendag
14 sept. Vrijdagmiddagborrel, 16.00 

uur, Lokaal Zuid
15 sept. Art Festival Ankeveen
20 sept. Vrouwen van Nu, 

Lichtkring, Loenen
22 sept. Nacht van de Buitenplaats

Recital op Vreedenhorst van 
21.00-22.00 uur. 

27 sept. Lezing HKGL, Dorpshuis
29 sept. Rondleiding tuin Vreedenhorst,

10.00 uur
1 okt. Voorlichtingsmiddag ANBO, 

14.00 Dorpshuis
6 okt. Bazaar Prot. Gemeente 

Vreeland, Dorpshuis
13 okt. 40 jaar DOS Vreeland
18 okt. Lezing HKGL, Dorpshuis

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

Iokai-Shiatsu
manuele lichaamstherapie

praktijk Henk Kieviet

Protestantse gemeente Vreeland
zo. 2 sept. 10.00 uur ds. P. Hoekstra

zo. 9 sept. 10.00 uur ds. L.K. Smit- van

de Berg

zo. 16 sept. 10.00 uur ds. P. Hoekstra

zo. 23 sept. 10.00 uur ds. E.J. van Katwijk

Vechtzooitje
Is er iemand die het leuk vindt om mijn
mooie tweedehands merk-kinderkleding
op Marktplaats te zetten en daarmee de
helft van de opbrengst te verdienen?
Juliette Jonker, j.jonker@wxs.nl

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
In samenwerking met “De Singel” 

centrum voor zorg en welzijn.

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

www.panachee-wijn.nl           Joop Bremer                   0294-232354
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TAXI VAN WIJK
voor al uw vervoer

Binnenweg 7, 3634 AD Loenersloot
Telefoon 0294 29 13 25

Schiphol vanaf Vreeland t/m 4 pers.: € 45,-

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

Voor al uw feesten en partijen

Bruiloften
Verjaardagen

Vergaderingen

Catering
Licht & Geluid

Meubilair & Servies

Ook voor uw BBQ, salades 
en biertap-verhuur

Voor meer informatie:
Dorpshuis Vreeland

Fetha 16, 3633 CT Vreeland
Telefoonnummer: 0294 234750

Altijd al een kijkje willen nemen in de fa-
briek van Greif? Dit kan op zaterdag 8 sep-
tember  tussen 16.00 en 18.00 uur tijdens
het jaarlijkse Dorpsfeest.  Aanmelden voor
een rondleiding kan via info@vreelandbo-
de.nl. Terwijl de belangstellenden in de fa-
briek worden rondgeleid kan er vanaf
16.00 uur in de Breedstraat gezellig gebor-
reld worden. Ook zijn er verschillende cre-
atieve activiteiten voor de kinderen. Om
17.30 uur klinkt het startschot van de jaar-
lijkse bromfietsrees. De bromfietsers zul-
len uitgedost als wereldburgers door de
straten van de oude dorpskern scheuren.
Aansluitend om 18.15 uur is de trekking
van de loterij in de Breedstraat, waarna
vanaf 18.30 uur genoten kan worden van
het Vreelands DorpsDiner. Het voorgerecht
wordt verzorgd door Paul en Shirley Fagel,
Lokaal Zuid zorgt voor een lekkere soep, De
Nederlanden serveert het hoofdgerecht en
Casa Catering maakt het dessert. 

Dinerkaarten
Kaarten voor het diner zijn voor € 10,- te
koop bij de Dagwinkel en de plaatselijke
horeca. Voor kinderen is er een kinder-
kaart, met onder andere poffertjes van

pannenkoekenrestaurant Noord Brabant,
voor € 5,-.  De verkoop stopt op woensdag 5
september om 18.00 uur of eerder, als het
maximaal aantal kaarten verkocht is. Bij de
kraampjes in de Breedstraat kunt u op ver-
toon van uw dinerkaart de verschillende
gerechten ophalen. Om 21.00 uur sluiten
de eetkramen, zetten we de stoelen aan de
kant en is het tijd voor een swingend optre-
den van onze eigen Vreelandse band “The
Southern Locals”. Rond middernacht stop-
pen de festiviteiten en gaat de opruimploeg
aan het werk. Wilt u ook een handje mee-
helpen met opbouwen, afbreken of oprui-
men meld u dan aan bij Karin of Sandra via
info@vreelandbode.nl.

Dorpsfeest zaterdag 8 september

Sinds begin augustus heeft Aloys
Hageman van onze Dagwinkel het assorti-
ment flink uitgebreid met maar liefst 95
nieuwe producten. En niet zo maar pro-
ducten. Hageman: “We hebben onder de
merknaam ‘Het goede leven’ prachtige
pure streekproducten en delicatessen uit
Italië en Griekenland, zoals veel soorten
olijfolie, sausen, soepstengels en toastjes
met rozemarijn en knoflook, gedroogde
pomodori tomaatjes. Daarnaast hebben

we veel ‘vergeten’ oud-Hollandse produc-
ten, waaronder handgemaakte confitures,
ouderwetse likeurtjes en snoepjes, stuk
voor stuk producten zonder kleur- en
smaakstoffen, dus eerlijk en mooi en ook
heel geschikt om cadeau te geven. Verder
hebben we heerlijk ambachtelijk ijs van
het Drentse landgoed Dickninghe in ons
assortiment opgenomen.”

Proeverij
Op vrijdag 14 en zaterdag 15 september
kunnen de Vreelanders bij de Dagwinkel
de verschillende smaken ijs komen proe-
ven. Hageman wil zich met het nieuwe as-
sortiment onderscheiden. ‘Dit zijn pro-
ducten die niet bij de grote supermarktke-
tens liggen. Zo kunnen we ons als
Dagwinkel op een bijzondere manier on-
derscheiden. We hebben nu het assorti-
ment Everday, dat scherp is geprijsd, dan is
er Bio-Time voor de biologische producten,
de bekende A-merken die we altijd al ver-
kochten, onze dagverse producten en dan
nu ook ‘Het goede leven’ , Dickninghe-ijs
en de oud-Hollandse delicatessen. Kortom:
we zijn van alle markten thuis.”

Dagwinkel introduceert delicatessen

Na 6,5 jaar op de brug in Vreeland en
Loenen, was 27 augustus 2012 de laatste
werkdag voor Wally Tellier. Wally, “iets ou-
der dan 27”, was al met pensioen na vele
jaren op de sleepdienst gevaren te hebben.
Hij heeft altijd met veel plezier op de brug
gestaan. Nu beginnen echter zijn knieën
op te spelen en vindt zijn vrouw het zo
langzamerhand wel gezellig als hij wat
meer thuis is en tijd heeft om lekker met
de camper te gaan reizen. Wally, bedankt
voor je jaren op de brug en we hopen je op
de Kerstmarkt weer even te zien!  

Afscheid van Wally
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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

Bianca van der Spoel (39), vindt het heer-
lijk om mensen al masserend weer nieu-
we energie en rust te geven. In haar mas-
sage salon ‘Repair your Balance’ aan de
Spoorlaan is het heerlijk vertoeven.
Kleuren en geuren zijn goed op elkaar af-
gestemd. Bianca: “In 2009 is de salon ge-
bouwd en ben ik begonnen om van mijn
passie mijn werk te maken. In de afgelo-
pen jaren heb ik veel opleidingen en trai-
ningen gevolgd. Momenteel ben ik bezig
met de 1-jarige opleiding tot Ayurvedisch
masseur. Een Ayurvedische massage is een
energetische massage, met op de persoon
afgestemde kruidenolie. Massage is de ver-
geten taal van het aanraken en heeft een
enorm helend effect op lichaam en geest.
En dat is geen overbodige luxe. Iedereen is
tegenwoordig zo druk.”

Energiewerk en massage
Bianca werkte ooit in de grafische sector.
Toen Amy en Orry werden geboren stopte
ze met werken. “Ik ging op zoek naar mijn
passie en kwam bij Reiki terecht. Ik heb
toen Reiki 1, 2 en 3 gedaan. Dit vond ik zo
fascinerend, dat ik door ben gegaan met
Quantum-touche, mediumschap 1 en 2
en Transhealing 1en 2. Ik heb veel mensen
met dit energiewerk mogen helpen met
goed resultaat, maar wilde meer. Massage
was voor mij de volgende logische stap en
in combinatie met energie werkt het ex-
tra goed voor de mensen die hier komen,

maar ook voor mezelf. Dit werk past echt
bij mij en geeft me veel voldoening”.
Bianca heeft zich gespecialiseerd in de
hotstone massage en rug-, nek-, schouder-
massage. Bij spanning gaat dit deel van
het lichaam als eerste vastzitten. “Laat ik
wel voorop stellen dat ik natuurlijk geen
fysiotherapeut ben, maar bij spannings-
klachten werkt deze massage erg goed.”
Inmiddels heeft Bianca ook een andere ac-
tiviteit. Ze organiseert beauty-party's bij
mensen thuis. Op deze party's kunnen de
gasten de heerlijke 100% natuurzuivere
producten (die Bianca ook in de salon ge-
bruikt) zelf proberen. “Ik geef productin-
formatie en mini-behandelingen. Deze
avonden zijn ontzettend leuk en het is
mooi om te zien hoe liefdevol mensen op
zo'n avond met elkaar omgaan en hoe
goed de producten worden ontvangen.”
“De afgelopen maand heb ik ook twee kin-
derfeestjes gedaan met mini-behandelin-
gen en leuke glitter-tattoes. Ook de jonge
dametjes genieten van de aandacht, pro-
ducten en hebben heel veel plezier tijdens
zo’n beauty-feestje.” Op vrijdag 31 augus-
tus en zaterdag 1 september zijn er open
dagen in de salon van 10.00 tot 17.00 uur
en kan iedereen een kijkje komen nemen
en de producten zelf proberen onder het
genot van een hapje en een drankje. Tot
slot meldt Bianca dat wie meer wil weten,
kan surfen naar www.facebook.com/re-
pairyourbalancemassage/info. C.L.

Bedrijvigheid in Vreeland
Bianca van der Spoel biedt keuze uit veel 
massagetechnieken

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.

Nigtevechtseweg 172 
3633 XX Vreeland

Mobiel 06-22992265

Stichtse Kade 51 ‘s-Graveland. Tel. 035-6560429 www.kroegman-renault.nl

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

Bed & Breakfast

Groepsaccomodatie

Vergader- en
ontvangstruimte

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

www.dewilligenlogies.nl of www.dewilligenkaas.nl

Boerenkaas

Boerderij-ijs

Rondleiding

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

Openingtijden 
di - wo - do - vrij 9.00 -17.00

zaterdag 8.00-13.00
maandag gesloten

Op 22 december 2012 zullen de werkzaam-
heden van het Eerste Vreelandse Autobe-
drijf, kortweg EVAB, beëindigen. Zo maak-
ten Henk en Ada Zijtveld bekend in een
brief aan hun klanten.  Deze moeilijke keu-
ze is gemaakt omdat het herstel van Henk
gestabiliseerd is en hij niet meer fysiek op
een niveau kan komen om het bedrijf zelf-
standig te leiden. Reparatie en service wor-
den tot die datum nog verleend. Een groot
verlies voor het dorp! Wat er met het bedrijf
gaat gebeuren is nog niet bekend. Ofwel er

komt een ander garagebedrijf, of er komen
woningen op het stuk grond. Zodra hier
meer nieuws over bekend is, houdt de
Vreelandbode u op de hoogte. 

Garage EVAB sluit zijn deuren
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Op zaterdag 19 augustus was
de jaarlijkse Gondelvaart op de
Loosdrechtse Plassen. Een feest
waar talloze boten versierd met
de mooiste verlichtingen in
een grote stoet een rondje over
de plas varen. Met sleepboot de
Jan gingen onze eigen The
Southern Locals, vergezeld
door een aantal Vreelandse
fans, als eerste liveband ooit op
de Gondelvaart vanaf het schip
optreden. Tussen alle housebo-
ten, pleziervaartuigjes en meer
klonken onder meer The
Rolling Stones, Madness,
Anouk, The Eagles en Deep
Purple en andere klassiekers
evenals het superopzwepende Nederland-
se “Supergavetijd” waarmee ze mensen op
de plas echt aan het dansen kregen.  Met
een schepnet werden donaties binnenge-

hengeld en tot diep in de nacht werd ge-
vierd. Afsluitend was er het traditionele
vuurwerk. Voor iedereen een aanrader om
een keer mee te maken!

Gondelvaart met 
The Southern Locals

Waarom leef ik? Wat gebeurt er als ik sterf?
Waar vind ik innerlijke rust? Is er een hoge-
re macht? 
Herken je deze vragen? Dan is de cursus
Jouw Spiritualiteit misschien iets voor jou. 
In de cursus Jouw Spiritualiteit maak je
kennis met de christelijke spiritualiteit. In
zeven bijeenkomsten maak je een persoon-
lijke reis, waarin je je eigen spirituele taal
ontdekt en verder ontwikkelt. De cursus
gaat ervan uit dat ieder mens in contact
kan komen met de Bron: God. 

De cursus vindt plaats in Loenen aan de
Vecht op zeven donderdagochtenden in
het najaar van 2012. We starten op donder-
dag 20 september om 09:30 uur. Iedereen
is van harte welkom! 

Voor meer informatie en opgave kunt u
contact opnemen met Ineke Grimmerink
(0294-293311, jgrimmerink@hetnet.nl) of
Wouter van Veelen (0294-267406, wouter-
vanveelen@gmail.com). Kijk ook eens op
www.vechtenangstelkerk.nl. 

Cursus Jouw Spiritualiteit

Vanaf 3 september gaat de Bibliotheek
Angstel, Vecht en Venen meer open. 
Alle bibliotheken zijn minimaal vier mid-
dagen open en één avond. In totaal gaat de
Bibliotheek AVV maar liefst 50 uur langer
open! Wij zijn blij dat we deze service kun-
nen bieden. Door flexibiliteit en inzet van
de bibliotheekmedewerkers is het on-

danks bezuinigingen toch mogelijk vesti-
gingen langer en vaker te openen.
De nieuwe openingstijden van alle vesti-
gingen vindt u op de website: www.biblio-
theekavv.nl. Of haal de folder in de
Bibliotheek. 
Ook De Vreelandbode kunt u ophalen bij
de bibliotheek.

De bibliotheek gaat meer open

Buitenplaats Beek en Hoff in Loenen is op
zaterdagavond 22 september het stralend
middelpunt van de vierde editie van de
Theekoepelparade, een theatrale en muzi-
kale belevenis op en langs de Vecht, waar-
mee het Jaar van de Buitenplaatsen in de
Gemeente Stichtse Vecht wordt afgeslo-

ten. In en rond Beek en Hoff, in theekoe-
pels in Loenen en Vreeland en in Molen De
Hoop vinden korte optredens en acts
plaats. De Theekoepelparade begint tus-
sen 18 en 19 uur. Er zijn helaas geen kaar-
ten meer te koop. 
Meer info via: www.loenencultuur.nl.

Vierde Theekoepelparade
sluit Jaar van de Buitenplaatsen af in Stichtse Vecht

In Nigtevecht bestaat inmiddels al 13 jaar
een traditie van cabaretvoorstellingen op
hoog niveau. Er zijn nog kaarten voor het
nieuwe seizoen. Dan zijn er 5 voorstellingen,
die in de vorm van een abonnement worden
verkocht, in Nigtevecht het passe-partout ge-
noemd. Een passe-partout kost € 82,-.

Reserveren kan telefonisch bij Ben Goes
op nummer 0294-252506, ook als u meer
informatie wilt. Kijk op de website voor
het gehele programma en voor de actuali-
teit. Of schrijf u in voor de cabaretmail of
een passe partout: www.cabaret-nigte-
vecht.nl.

Cabaret in Nigtevecht
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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

E-mail klopperaannemers@planet.nl Telefoon 0346 - 251639

Twee ooievaars in de vers gemaaide wei,
die zich niets van mij lijken aan te trek-
ken; vier hazen die me vanuit de verte
door het hogere gras nog begluren en een
kikker die naar me brult, waarbij ik me
verbaas dat dit kleine wezen zo’n keel op-
zet. Dat allemaal in één keer ons
Spoorlaantje af in Vreeland.  Ik heb grote
bewondering voor deze uiterst succesvol-
le reiziger. Eigenlijk moet ik hier het
meervoud gebruiken, want een gans
vliegt zelden alleen. Samen vormen ze die
kenmerkende V-formaties in de lucht, die
voor ons weer een aanwijzing zijn of we
meer of minder winter krijgen. De natuur
loopt over van wijze lessen.
Zo creëert elke gans die zijn vleugels uit-
slaat daarmee een opwaartse kracht voor
de vogels die volgen. Door te vliegen in een
V-formatie vliegt de groep 71% verder dan
wanneer de gans alleen zou vliegen. De
1ste les van de ganzen voor ons is dan:
Mensen die een gemeenschappelijk doel
nastreven en een gevoel voor samenwer-
king hebben bereiken sneller en makkelij-
ker hun doel, enkel en alleen omdat zij
van de stuwende kracht van elkaar kun-
nen profiteren. De onlangs overleden
meester in leiderschapslessen Stephen R.
Covey betrok ons graag bij deze wijze les.

Snaterend motiveren
Het is de vraag of je bij dieren van wijsheid
kunt spreken. Deskundigen noemen hun
gedragingen instinct. Als de mens leert
verstaan wat de reden is dat de gans in die
V-vlucht gaat en er een eigen les uit trekt,
dan is dát de wijsheid van de gans. 
Ook voor mij is het een taak mensen te
motiveren om samen te werken, want dat
maakt het werk lichter en veel leuker; el-

kaar tegenwerken is soms ook aange-
naam, maar is zeker zwaarder en je komt
nergens goed terecht. In dat kader zijn de
lessen van de gans intrigerend. Omdat
deze leringen zo goed zijn worden ze in
veel trainingen gebruikt. Nooit hoor je ze
alle acht. En niemand schijnt te weten dat
het er zoveel zijn. Ken Blanchard, still
going strong als de bedenker van het situ-
ationeel leiderschap, bepaalt ons in zijn
geweldig toegankelijke boekje ‘Gung Ho’
bij de 4e les van de gans: Ganzen in forma-
tie snateren om de voorste ganzen aan te
moedigen om op snelheid te blijven. Dus:
Wij moeten ervoor zorgen dat ons gesna-
ter stimulerend is. Enthousiaste groepen
zijn productiever. De kracht van motiva-
tie is het soort gesnater dat we willen ho-
ren. Sta achter je eigenwaarde en kern-
waarden en stimuleer het zelfbesef en
waardenbesef in anderen.
Wat ook niemand lijkt te weten is waar
deze lessen vandaan komen. En kloppen
de feiten ook werkelijk? Om bij het laatste
te beginnen: deskundigen bevestigen de
lessen. Maar wie heeft ze ooit opgesteld?
Ook de vraag naar de herkomst wordt nu
beantwoord: De lessen van de gans wer-
den geschreven in 1972 door dr. Robert
McNeish, een  leraar natuurkunde uit
Baltimore. McNeish was als vogelspotter
al jaren geïntrigeerd door de ganzen toen
hij dit stuk opstelde voor een preek die hij
op een zondagochtend hield in de kerk.
De scouting liep als eerste weg met zijn be-
vindingen en daarna de rest van de we-
reld. Buitengewoon verrassend waar een
enkele preek eigenlijk bij toeval toe kan
leiden. Ooit hoop ik er zelf ook zo een te
houden – een verhaal dat zijn eigen weg
gaat.

Wijsheid van Ganzen
Pieter Hoekstra

Pieter Hoekstra

De welzijnsorganisatie Stichting Tympaan
Wijdemeren organiseert een voorlichtings-
middag op maandag 1 oktober om 14.00
uur in het Dorpshuis van Vreeland aan de
Fetha. Nu Vreeland en Nigtevecht bij de ge-
meente Stichtse Vecht horen, krijgen zij te
maken met de Stichting Tympaan. Deze
stichting is actief op het gebied van wonen,
zorg en welzijn. Dankzij deze stichting
kunnen mensen langer actief en onafhan-
kelijk blijven door het bieden van onder-

steuning, informatie en verschillende
diensten zoals personenalarmering en
maaltijdvoorzieningen.
Tijdens de voorlichtingsmiddag worden de
diensten verder toegelicht en is er ruimte
voor uw vragen. Tympaan is er voor alle in-
woners - niet alleen leden maar alle belang-
stellenden zijn van harte welkom op deze
middag om de ANBO leden uit Vreeland en
Nigtevecht weer te ontmoeten en bij te pra-
ten tijdens een hapje en drankje.

Voorlichtingsmiddag ANBO

Zaterdag 29 september, 10-11.30 uur.
Thema: Oogsttijd fruit. Rondleiding
door het huis, de tuin en het park
Maar liefst 110 soorten appels groeien in
de hoogstamboomgaarden van Vreeden-
horst. Er zijn appels die zoet smaken, ap-
pels die zoet-zuur en zuur gaan. Of met
smaken van ananas tot banaan. En er zijn
appels in kleuren groen, geel, rood en

oranje. De appel is een van de meest beken-
de vruchten, maar niet iedereen is bekend
met de speciale rassen die er zijn. Tijdens
de rondleiding in de tuin maakt u er ken-
nis mee. Gert Snel, kweker van historische
rassen fruitbomen vertelt u er alles over.
En.. proeven mag! Prijs: € 15,- p.p. inclusief
koffie en wat lekkers. Aanmelden en infor-
matie via www.vreedenhorst.nl.

Oogsttijd fruit
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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

Houd 
Vreeland 

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

Kom van 
24 t/m 30 september 

lekker nazomeren 
tijdens onze Pizzaweek 

Op zaterdag 8 en zondag 9 september vindt
de jaarlijkse Open Monumentendag plaats.
Dit jaar is het thema ‘Groen van Toen’. In dit
kader is er op de buitenplaats ‘Vreedenhorst'
te Vreeland in hetzelfde weekend een bij-
zondere tentoonstelling: ‘Tuin-Archeologie
van (verdwenen) Buitenplaatsen’. 
Initiatiefnemers van de tentoonstelling zijn
het bedrijf Groenpartners, de Historische
Kring Gemeente Loenen en de AWN afde-
ling Naerdincklant Archeologie Gooi- en
Vechtstreek. In het kader van deze unieke en eenmalige tentoonstelling roepen de orga-

nisatoren op voor het aanmelden van vond-
sten van dergelijke buitenplaatsen uit de re-
gio Gooi- en Vechtstreek. Voor informatie,
vragen of vondstaanmelding kan contact
worden opgenomen met Kees Beelaerts van
Blokland keesbvb@xs4all.nl. www.vreeden-
horst.nl.

Foto's: Aanslag blok van het hek van Welgelegen
Bergseweg 18, Vreeland en een pijpenkop aldaar
gevonden.

Tentoonstelling Tuin-Archeologie
van verdwenen buitenplaatsen 

De tweede vrijdagmiddagborrel bij Lokaal
zuid is op 14 september as en begint om

16.00 uur. Pieter Hoekstra houdt weer een
inspirerende lezing met daarna discussie.

Vrijdagmiddagborrel

De organisatie van de tweejaarlijkse bazaar
van de Protestantse Gemeente Vreeland
voor iedereen in Vreeland en omstreken is
weer begonnen. De bazaar is op zaterdag 6
oktober de hele dag vanaf  9.00 uur tot ca.
16.00 uur in het Dorpshuis. De koffie/thee
“met!” staat klaar en u kunt  zoeken naar
uw  brocante- curiosa- vintage spullen die u
altijd al had willen hebben. Ook de boeken,
cd’s en lp’s staat op het podium. Ook aan de
kinderen is gedacht: veel speelgoed, roos-
jesboom en de grabbelton enz.  En wat te
denken van een heerlijke lunch met soep
en pannenkoeken. Natuurlijk kunt u uw
geluk beproeven bij het rad van fortuin dat
deze keer vanaf 10.00 uur elk uur zal draai-
en. Een vogel kastje/ voederhuisje of
bloementje voor thuis zal niet ontbreken.
Wie weet wordt u dit jaar sjoelkampioen?
De opbrengst komt geheel ten goede van

ons duurzaamheids project, namelijk het
plaatsen van voorzetramen in de Grote
Kerk te Vreeland.

Om dit tot een succes te maken hebben wij
uw medewerking hard nodig. Wij zoeken
nog sponsoren voor nieuwe spullen voor
de prijzen en tevens kunt u uw overtollige
schone bruikbare spullen in te leveren op
zaterdag  22 en 29 september achterom bij
de VIV/Buisman aan de Raadhuislaan 4 tus-
sen 10.00 en 12.00 uur. 
Reserveer vast deze datum 6 oktober voor
een gezellige dag in het Dorpshuis te
Vreeland.
Verdere actuele informatie is te lezen op
www.pkn-vreeland.nl.

Namens de bazaarcommissie, 
Koos van Nes, tel. 231105

Bazaar in Dorpshuis
Zaterdag 6 oktober

Tel.: 0294 237 068    www.fysiotherapievreeland.nl
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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 07.00-18.30 uur
zaterdag van 07.00 - 17.00 uur
Tevens car-cleaning, het geheel reinigen
van uw auto

Een bijzonder hechte klas heeft in juli het

warme nest op CSV de Ridderhof  verlaten

en ‘vliegt’ deze weken uit naar diverse

middelbare scholen. 

Het afgelopen jaar stond bol van leerzame

en leuke activiteiten; naast het maken van

de CITO toets bezocht groep 8 het FABLAB,

gingen ze met juf Sandra kamperen, met

meester Michiel naar Slot Loevestein, wa-

ren ze wekenlang zakenlieden in

Bizzworld, werden er bomen gesnoeid op

buitenplaats Vreedenhorst, werden de

Pink Ladies trefbalkampioen, gingen ze

schaatsen met meester Kees, zwemmen in

Kikkerfort, en nog veel meer...

Uiteraard werd deze periode op de basis-

school, en het afscheid van deze fijne

groep, uitbundig gevierd in de laatste

week op school waaraan iedereen hard

aan heeft meegewerkt: docenten, activi-

teitencommissie, ouders en uiteraard de

leerlingen zelf. 

Op 10 juli, na een gezamenlijke barbecue,

werden de groep 8ers en hun families ver-

rast door een prachtig optreden van leer-

krachten en medewerkers van CSV.

Meester Kees werd door diverse kinderen

nog speciaal bedankt voor de manier

waarop hij hen heeft klaargestoomd voor

de CITO toets in februari en Meester

Michiel voor alle leuke leerzame activitei-

ten die daarna volgden. Ook alle ‘oude’

juffen, medewerkers en schoolhoofd Gert

werden hartelijk bedankt voor de fijne ja-

ren. Een creatief cadeau, gemaakt door

deze groep, werd ter bekrachtiging aange-

boden; een groots graffiti kunstwerk

prijkt inmiddels bij de hoofdingang van

de school. Daarna volgde het optreden

van de groep in het Dorpshuis van hun

musical START; een daverende show in

het teken van de Olympische spelen. 

Tot slot nog een spetterend eindfeest,

door de ouders georganiseerd in het

Dorpshuis. Op het ‘Red Star Gala’ maak-

ten de groep 8ers een wel heel bijzonder

entree; vervoer variërend van sportauto’s,

oldtimers, een Smart en zelfs een mega

truck van Driessen brachten de stijlvol ge-

klede jongenmensen tot aan de rode lo-

per. Voorzien van een glas bubbels en rode

corsage en onder luid applaus van het pu-

bliek betraden zij de feestruimte waar nog

lang en veel gedanst werd. Tijdens het tra-

nentrekkende ‘I will always love you’ van

Whitney Houston hielden vele het niet

meer droog en vielen de kinderen elkaar

snikkend om de hals. 

Veel succes groep 8 2011-2012 

met jullie nieuwe START!

Citaten uit interviews door
Esther Smit uit groep 8
Bonne Keehnen: ‘Wij zeggen wel eens dat wij

de aardigste groep 8 zijn in de geschiedenis van

CSV! ...Tot mijn dertigste wil ik profvoetballer

worden, daarna word ik architect.’

Bodine Stubbé:  ‘Groep 8 was een vrolijke klas

en ik ga iedereen heel erg missen! ...Later wil ik

modeontwerpster worden, maar ik vind ook dat

ik iets met marketing en computers moet doen.’

Channah ten Dam:  ‘Ik ga onze klas wel mis-

sen; we maken veel grapjes tijdens de les en dan

liggen we dubbel! ...Ik hoop ooit met een zeilboot

en een hondje de wereld rond te zeilen.’

Dirk Franssen: ‘Eigenlijk is vrienden maken

het belangrijkste dat ik heb geleerd op CSV...Ik

wilde eerst autocoureur worden, maar nu pi-

loot, dan heb je veel vrije tijd en kan ik ook nog

Chinees leren.’

Dominique van Toor: ‘Ik zit gewoon in de

leukste klas van Nederland...Vroeger wilde ik

met Jasmijn schoonmaker worden..Nu wil ik

banketbakker worden, taarten bakken is ge-

woon leuk!’

Floor Vogels: ‘Het kleine, gezellige van CSV zal

ik wel gaan missen. Ik zou best nog een paar

jaar willen blijven... Ik wil later iets doen waar-

Valentijn, Willem, Jord, Stan, Dirk, Stijn, Naemo, Bonne, Sven 
Silvana, Margaux

Spetterend afscheid Groep 8

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
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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 en met december 2012

www.tunfun.nl V
rB

�

Maak je zomer tot een luisterfeest!

Met Margriet de Moors 
De Nederlandse Maagd 

met Georgina Verbaan en 
Hans Dagelet, voor 14,95!

Ook bij Tierelantijn!!!

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

Voorstraat 21
Tel: 237304

bij je je hoofd moet gebruiken en iets met kinde-

ren, maar het moet ook creatief zijn.’

Jasmijn Hazelhoff: ‘De tribune in de nieuwe

school vind ik wel vet...Vroeger wilde ik samen

met Dominique schoonmaakster worden. Nu

heb ik geen idee, het lijkt me wel leuk om de top

te bereiken met turnen en daar geld mee te ver-

dienen...’

Jord Stubbé:  ‘We hebben een hele leuke

klas...niemand wordt gepest en als je nieuw bent

voel je je meteen thuis.. Het lijkt me een uitda-

ging om later een bedrijf op te richten.’

Luna Bongers: ‘Ik heb zin in een nieuwe school,

maar zou één keer per week met onze klas terug

willen naar CSV...Later word ik chirurg of arts

zonder grenzen. Of misschien kunstenaar of il-

lustrator of drummer.’

Jip Witteveen: ‘Het liefst zou ik willen...dat we

volgend jaar met onze klas in groep 9 zitten...Ik

sta ingeschreven bij een modellenbureau en

hoop ooit gevraagd te worden als actrice...an-

ders word ik graffiti artiest.’

Madelein van den Hoogen: ‘We hebben een

gezellige kletsklas en maken veel lol samen...Ik

kijk graag naar medische programma’s op tv,

en vind het leuk om mensen te helpen...Daarom

wil ik graag kinderarts worden, maar of dat

lukt...’

Margaux Lindenkamp: ‘ De reünie van CSV

met de circusvoorstelling vond ik geweldig...Ik

ben gek op dansen en zingen en wil op het school-

plein het liefst mijn nieuwe danspasjes oefe-

nen...ik wil gewoon musicalster worden!’

Margot Driessen: ‘...ik zal mijn vriendinnen

uit groep 8 volgend jaar natuurlijk missen...Ik

wil later iets met dieren doen...verzorger in de

dierentuin...maar eigenlijk vind ik het stom dat

ze daar in van die kleine hokken zitten.’

Max van Dijk: ’Ik heb goede herinneringen aan

CSV. Het aller leukste was dat er een voetbalveld

kwam...Ik zou tot mijn veertigste profvoetballer

willen zijn. Daarna word ik chef-kok en open ik

een eigen restaurant.”

Noumi Mollen; ‘Groep 8 is heel close, we ko-

men voor elkaar op en praten problemen ge-

woon uit...het afscheid wordt moeilijk...Toch heb

ik zin in de middelbare...Ik wil later iets met die-

ren of sport doen.’

Naemo Mollen: ’Groep 8 is een gezellige en la-

cherige klas. Er zijn wel eens ruzies maar die zijn

altijd snel opgelost...Wat ik later wil worden?

Dat weet ik echt nog niet.’

Philip Geurts: ‘Twee jaar geleden zeiden we al

tegen elkaar dat we de leukste groep 8 van CSV

zouden worden en dat is uitgekomen...Vroeger

wilde ik kok worden, maar nu architect...’

Noa Bouma: ’Het is jammer dat onze klas uit

elkaar gaat vallen want het is echt een leuke

klas....Ik wil later iets doen met dieren of met kin-

deren...of als actrice in een kinderserie spelen.’

Ruben den Braber: ‘Ik zou liever op CSV blij-

ven want daar ken je alles goed en het is er klein

en gezellig...Later wil ik iets met wiskunde of

techniek doen.’

Silvana Nagtegaal: ‘Ik heb bijna nooit ruzie in

de klas... Later wil ik iets met moordzaken oplos-

sen...ook zou ik wel bekende sterren willen op-

maken...niet nagels lakken ...maar echt make-up

voor je gezicht.’

Stan Marseille: ‘Ik heb op CSV vooral geleerd

hoe je met elkaar omgaat. Dat is de basis van je

leven, je hebt het overal voor nodig...Ik wil later

iets doen waarbij je moet onderzoeken; politicus

of rechercheur misschien...’

Stijn van de Heuvel: ‘In groep 2 verhuisden we

naar Canada en in groep 7 kwam ik terug in

Vreeland. Ik ben nu net helemaal gewend op

CSV en onze klas is echt heel leuk...Ik wil later ar-

chitect worden of iets financieels...’

Sven van Holten: ‘Ik heb groep 1 op CSV ge-

daan....maar daarna ging ik in Nederhorst

naar school en in groep 8 kwam ik terug naar

CSV. Vanaf de eerste dag vind ik het leuker op

CSV....Ik wil later chirurg of architect worden...’

Swaan Bongers: ‘De gezellige activiteiten op

CSV ga ik missen ...ook de sportdagen vond ik su-

pergezellig...Vroeger wilde ik kleuterjuf worden,

maar ik heb geen zin om billen af te vegen....mis-

schien word ik wel journalist.’

Tessa Lüschen: ‘Ik zat eerst op een school in

Nederhorst...Toen ik vorig jaar kwam wennen,

vond ik het gelijk een leuke school...Wat ik later

wil worden weet ik nog niet. Ik ben goed in teke-

nen, sporten en met kleine kinderen omgaan...’

Valentijn van der Hoeden: ‘In groep 2 ver-

huisden we naar Hong Kong...in groep 6 kwa-

men we terug...het is leuk om bij mijn nichtje Jip

in de klas te zitten...Later wil ik piloot

worden....soort vakantiegevoel terwijl je werkt.’

Willem van der Donk: ‘Ik vind het fijn om in

groep 8 twee meesters te hebben....maken meer

grapjes die voor jongens leuk zijn...Wat ik later

wil worden, weet ik nog niet, waarschijnlijk iets

met auto’s of tekenen.’

Musical 'START'; Max, Channah, Noa, Noumi, Jip, Floor, Madelein, Philip
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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

Huiswerkcursus            Bijlessen

www.studycompany.nl 0294-234883
Breukelen & Bussum

Klapstraat 12
Jaap, Detta, Noa en Daniël Bouma gaan
verhuizen. En wel naar Haren in
Groningen. De provincie waar Jaap en
Detta zijn opgegroeid, namelijk in
Appingedam. Hun mooie huis aan de
Klapstraat 12, een rijksmonument, staat
dus te koop. Detta legt uit: ‘Jaap is voor zijn
werk bij een Zwitserse bank - met een kan-
toor in Amsterdam - regelmatig in het
noorden van het land. Daarbij komt dat we
allebei onze familie missen. En we willen
de drukte in de Randstad achter ons laten.
Ja, er is sprake van een beetje heimwee
naar onze roots.’ Drie jaar geleden kwa-
men Jaap en Detta in Vreeland terecht. Ze

kochten Klapstraat 12 en gin-
gen flink verbouwen. Een deel
van de bouwplannen, die al
zijn goedgekeurd, moet nog
uitgevoerd worden. Het huis is
verrassend groot, met drie
flinke kamers beneden, een
grote woonkeuken, een wijn-
kelder, en boven nog drie
slaapkamers en twee badka-
mers. Alle ruimtes zijn sfeer-
vol gerenoveerd. En dan die
parkachtige tuin…van ruim
1000 m2, zo midden in het
dorp. Detta: ’Het huis is ge-
bouwd in 1634. Veel authen-
tieke elementen hebben we in-
tact gelaten. Daarom heeft het
huis een bijzondere sfeer. Van
de opkamer zou je nog een
slaapkamer kunnen maken.
We hebben hier overigens heel
prettig gewoond, vooral ook

omdat we gelijk werden opgenomen in de
dorpsgemeenschap. De kinderen vinden
het een Pipi Langkous-huis. Tja, en toch
gaan we naar Haren, waar we voorlopig
een huis gaan huren. De verhuizing is 30
juli gepland, dus we zijn al druk met in-
pakken. Ik verheug me erop weer naar
mijn vertrouwde Groningen te gaan. In
Amsterdam – echt een heerlijke stad – blijf
ik me een toerist voelen!’ 
Klapstraat 12 heeft een woonoppervlakte
van 220 m2. De koopprijs is 1 miljoen
euro, maar het huis kan ook gehuurd wor-
den voor € 3.250 euro per maand. Meer in-
formatie staat op de site van de makelaar
www.willemspark.nl. C.L.

Te Koop!

Het adres in Vreeland voor 
al uw DAGverse producten

Iedere dag een ruim assortiment
heerlijk vers brood en 

aantrekkelijke weekaanbiedingen.

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

Nog is het zomer en boven Vreeland - kijk
loodrecht omhoog - is de ‘Zomerdriehoek’
te vinden. Deze wordt gevormd door drie
heldere sterren: Deneb, Wega en Altair.
Deneb is de helderste ster van het sterren-
beeld Zwaan, dat als een langgerekt kruis
zichtbaar is. In het Arabisch staat Deneb
voor ‘Staart’ en precies daar moet je de
ster ook zoeken, in de staart van de
Zwaan.  Deneb is een blauw-witte super-
reus op een afstand van 1700 lichtjaar van
de Aarde en ongeveer 200 keer zo groot als
onze eigen zon. Het sterrenbeeld Zwaan
staat precies in de richting van de
Melkweg en daarom is er in dit sterren-
beeld van alles te zien, o.a. een groot don-
ker gebied zonder sterren ten noorden
van Deneb, de zogenaamde noordelijke
‘kolenzak’. Dit is een grote wolk van inter-
stellair stof waar geen licht doorheen kan
komen en waarin nieuwe sterren en pla-

neten ontstaan. Zou je Roentgen-ogen
hebben, dan zie je in de Zwaan een zeer
helder object. Zeer waarschijnlijk wordt
dit veroorzaakt door een massief zwart
gat dat energierijke straling uitzendt op
het moment dat het massa verslindt – een
UMTS mast is er niets bij.

Een stukje onder de Zwaan, in het Oosten,
begint langzaam maar zeker het sterren-
beeld Stier zichtbaar te worden. De kop
van de Stier ziet uit als een kleine drie-
hoek. In September is Jupiter hier te zien.
De reuzenplaneet staat niet ver van
Aldebaran, een opvallende rode ster, die
als het oog van de Stier wordt gezien. De
Stier maakt deel uit van de dierenriem en
kondigt heel  langzaam maar zeker de
komst van de herfst aan; op 22 September
is het zover.

H.L.

Hemel boven Vreeland

Op maandag 3 september gaat de grootste
collecte van Nederland weer van start.  In
deze week staan 120.000 vrijwilligers op te-
gen kanker om zoveel mogelijk geld op te
halen. Een enorme operatie die van levens-
belang is. Immers hoe meer collectanten
geld inzamelen, hoe groter de opbrengst is
en hoe meer geld er is voor onderzoek en
meer genezing.

De collectant van KWF Kankerbestrijding
komt in de week van maandag 3 t/ m 8 sep-
tember weer bij u aan de deur. Elke collec-
tant kan zich legitimeren. KWF
Kankerbestrijding is te herkennen aan het
rood-wit-blauwe logo met de krab en aan
het Keurmerk van het Centraal Bureau
Fondsenwerving. Wie de collectant mist,
kan een gift overmaken op giro 26000.

Grootste collecte ooit blijft nodig
KWF start collecteweek op 3 september 2012
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Brugzicht is een van de weinige nog be-
staande buitenplaatsen die een bedrijfsma-
tige bestemming heeft. Het huis is nu het
hoofdkantoor van Greif, voorheen Van
Leer, en staat op hetzelfde terrein als de va-
ten- en verffabriek. De meeste buitenplaat-
sen worden tegenwoordig particulier be-
woond, er zijn er maar enkele in gebruik
als kantoor. Alleen Brugzicht en de voor-
malige steenfabriek Vecht en Rhijn in
Maarssen (naast de Olifant) hebben ook
nog een fabriek naast de buitenplaats. En
dat terwijl het van oudsher heel normaal
was dat er industrie was op of bij een bui-
tenplaats. Sterker nog, de allereerste
Amsterdamse kooplieden die naar de
Vechtstreek trokken kochten eerst een fa-
briekje of een boerderij langs de Vecht,
waar ze later pas hun buitenplaats bij gin-
gen bouwen. Die fabriekjes waren dakpan-
en baksteenfabriekjes, die heel winstge-
vend waren want met de uitbreiding van
Amsterdam (de aanleg van de grachtengor-
del) was er veel behoefte aan deze bouwma-
terialen. En de ingrediënten hiervoor lagen
voor het oprapen: de klei tichelde men af
van de oeverwal, de turf om ovens te stoken
stak men in het achterland en de transport-
weg in de vorm van de rivier lag voor de
deur. 

Stofzuigers en beenderzwart
Later kwamen er heel verschillende soor-
ten industrie voor bij buitenplaatsen. Zo
was er bij Beek en Hoff, het voormalige ge-
meentehuis van Loenen, een verffabriek
waar o.a. beenderzwart werd gemaakt
door botten uit abattoirs te verbranden. Bij
Vreedenhorst was een koperkatoendrukke-
rij gevestigd en bij Oostervecht in Loenen

was een glasfabriek, waaraan de Glashut
nog herinnert. Ook in de 20ste eeuw, toen
steeds meer buitenplaatsen in verval raak-
ten, ontstonden er nieuwe industrieën. Bij
Cromwijck (waar in de 17de eeuw een
steenfabriek was) kwam een stofzuigerfa-
briek, bij Opbuuren een kininefabriek en
in Herteveld een zeilmakerij. Brugzicht
was tot 1888 ‘full time’ als buitenplaats in
gebruik. In dat jaar werd hier een zuivelfa-
briek naast de buitenplaats gebouwd, met
een machinistenkamer en een varkensstal.
In 1906 kocht de NV Anton Jurgens
Margarine Fabrieken te Oss, voorloper van
Unilever, deze fabriek en dreef hier de
roomboterfabriek Milka. Nadat Jurgens er
in 1929 vertrokken was, kocht Bernard van
Leer de fabriek om er zijn vatenfabriek in
voort te zetten. In 1941 kocht hij de buiten-
plaats Brugzicht erbij, waarin hij het kan-
toor vestigde. 

Park wordt fabrieksterrein
Brugzicht dateert deels uit 1723 en werd
rond 1820 fors uitgebreid, waarbij het zijn
huidige uiterlijk in chaletstijl kreeg.
Aanvankelijk was het terrein bij de buiten-
plaats 7 ha groot. In de loop van de tijd
werd het grondgebied steeds kleiner en ver-
dween het grootste deel tuin onder fa-
brieksgebouwen. De buitenplaats zelf is in
de loop der tijd ook aangepast aan de kan-
toorfunctie. Helaas is het interieur uit de
gloriedagen, toen het huis vol stond met
spiegels, zilver, antiek, klokken, porselein,
metershoge gordijnen en tientallen schil-
derijen, verleden tijd. Het uiterlijk van het
huis is de afgelopen 40 jaar niet veel veran-
derd, zoals u kunt zien op de foto uit de ja-
ren ‘70 en de recente foto! J.J.

...en nu!

Brugzicht

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

Vreeland vroeger....

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

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

Onderhoud + APK

Schadeherstel, Taxatie en Reparatie

Afwikkeling met verzekering

Gratis vervangende auto

Greif Nederland B.V.
Industrial Packaging & Services

Bergseweg 6
3633 AK  Vreeland

Telefoon: 0294-238911



12 augustus 2012 De Vreelandbode

De Oer-Vreelander
Kenmerkend aan Rob van der Linden is zijn
enorme kalf van een hond die bij hem sjokt,
terwijl de kleine Jack Russel Ziva eromheen
dartelt. De grote hond is een Rafeiro en heet
Zoran. Rob en zijn vrouw Petra wonen met
de honden en met zoon Timo van 18 op de
Vossenlaan. Voorheen hadden ze via Rob’s
zwager politiehonden, herders, die niet door
de training kwamen en een goed tehuis
zochten, maar die honden vindt hij wat ner-
veuzer. Hij geniet van de loomheid van
Zoran. Als hij thuiskomt van een dag glazen-
wassen en het grote beest komt met zijn
zwiepstaart op hem af gedrenteld, pakt hij
de auto en rijdt met ze naar Spanderswoud
voor een boswandeling. Dat lijkt mij prima
om mee te maken, dus in plaats van het
Rondje Zuwe wordt het een rondje
Spanderswoud. 

Rob is op zijn derde op de Boterweg komen
wonen met zijn ouders. Twee jaar later
wordt zijn broer Rick daar geboren. Ze ver-
huisden na zestien jaar  naar de Vredelant-
straat. Rob en Rick groeien op met de jon-
gens  Van Schaik, Van Straaten en Beusekom
die inmiddels het dorp uit zijn. Ze gingen sa-
men naar school, varen en vissen op de
Wijde Blik, met een magneet munten vissen
vanaf de brug of stappen in Loosdrecht of in
discotheek de Parachute in het oude ge-
meentehuis van Vreeland. En natuurlijk na
de voetbal op het Sperwerveld een biertje ha-
len bij Cor. Zijn moeder heeft er achter de bar
gestaan. Op zaterdagen was het soms zo
druk dat je er niet meer bij paste en elk jaar
met kerst werd er getoept. Stonden er 14 ta-
fels en als je er niet voor achten was, had je
pech. Dat hield ineens op, jammer is dat. Van
de jongens van toen zijn een aantal helaas
overleden, zoals Paul Beusekom, Menno van
Zutphen en Mark Willekes. Dat had een gro-
te impact, niet alleen op Rob maar op het
hele dorp. Hechter dan toen kon niet. Als je
brommer stuk was, werd die door Paul en
zijn broers opgeknapt, dat deed iedereen. En

Mark was altijd gangmaker. Hij mist ze soms
nog steeds. 
Op zijn 18e ging hij in dienst, heeft daarna
vier jaar bij zijn oom als timmerman ge-
werkt en stapte toen over naar van Leer. Toen
hij hoorde dat glazenwassen een goede ver-
dienste gaf, stond hij even later met knikken-
de knieën op vier hoog op een houten ladder
in Amsterdam. Even wennen, want hoogte-
vrees had hij niet en met zijn lange lichaam
kon hij prima overal bij. Hij werkt inmiddels
ruim 20 jaar voor Amve en reinigt van begla-
zing tot complete gevels van onder meer po-
litiebureaus en ziekenhuizen in Amster-
dam. Hij wil nu langzaamaan overstappen
op de particuliere markt. Hij is 49 en het
wordt hem wat teveel om op 48 meter hoog-
te 1500 vierkante meter per dag af te werken.
Hij wil graag in de omgeving aan de slag en
heeft ook al wat adressen waarvoor hij de rei-
niging doet. Hij maakt een duidelijk onder-
scheid tussen het vak glazenwassen en de ra-
menlappers die hij soms ziet. Een glazenwas-
ser zal nooit de vraag stellen of het kozijn er-
bij hoort. Natuurlijk hoort dat erbij, anders
houd je het raam niet schoon. Hij behandelt
ramen waar nodig met antispin of gedemi-
neraliseerd water, zodat ze ook schoon blij-
ven en heeft er plezier in als hij de schilder zo
lang mogelijk kan voorkomen door goede
reiniging van het houtwerk om het raam
heen. Dus mocht iemand denken, dat uit-
zicht kan beter, CGM Clean Glass Manage-
ment is de naam.
Voordat hij op de Vossenlaan terecht kwam,
heeft hij met Petra in Weesp gewoond.
Huizen in Vreeland waren onbetaalbaar.
Toen hij in Loenen kon wonen, waren de ver-
huisdozen ingepakt voor Petra er erg in had.
Hij miste zijn oude omgeving, mensen gaan
niet makkelijk naar Weesp en Loenen was
bijna Vreeland. Gelukkig wees huidige buur-
man Remmink hem vervolgens op de vrijko-
mende woning aan de Vossenlaan. Nu is hij
weer thuis. Natuurlijk zijn er dingen veran-
derd en mensen verdwenen, hij mist bijvoor-
beeld het café van Cor. Maar er komen nieu-
we dingen en nieuwe kennissen voor terug.
Hij is net op schuiftrompet begonnen bij de
Harmonie. Ofwel, weer begonnen, want op
zijn 14e zat hij bij de fanfare, tot ze hem in
het tenue wilden laten lopen. Het was ook
wel zijn controlevraag voordat hij ja zei tegen
de Harmonie, of hij geen tenue aan hoefde.
Wie weet dat hij nog met the Southern
Locals gaat meeblazen als hij wat meer geoe-
fend heeft. Hij vindt het fijn om iets te doen
met anderen, gaat ook graag naar feestjes in
het Dorpshuis of naar Koninginnedag. Het
blijft gewoon een heel fijn dorp.

De Import-Vreelander
‘Beter een kaars aansteken dan klagen over
de duisternis’. Deze maand een bijzondere
aflevering van deze rubriek. Ditmaal wordt
namelijk een redactielid van de Vreeland-
bode, Grace Inklaar, geïnterviewd. Zij is de be-
denker van de rubrieken: de import- en de
oer-Vreelander en nu is ze zelf aan de beurt.
Grace (42) woont al enkele jaren met Emiel
(5), Luka (9) en haar man Erik Kuperus aan
het Kerkplein.
Grace komt oorspronkelijk uit Delfzijl, het
meest noordoostelijke puntje van Neder-
land. Haar ouders en zus Esther wonen er
nog steeds. Haar jeugd bracht de Vreelandse
veelal in de omgeving van paarden en ande-

Rondje Zuwe
door  Grace Inklaar en  

Marie-Anne van Stijgeren

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!

SPAKENBURGSE VISHANDEL

De Spakenburgse Visspecialist staat elke week
op donderdag van 09.30 tot 12.30 uur

bij het Dorpshuis

VREELANDSE RESTAURANTWEEK
De laatste week van augustus is de officiële landelijke Restaurantweek,

maar voor u, dorpsgenoten, verlengen wij deze met een week.
Speciaal voor Vreelanders de gelegenheid om tegen een 

gereduceerd tarief culinair te genieten! 
Dinsdag 4 september tot en met zondag 9 september (m.u.v. zaterdag)

serveren wij een 3 gangen lunch à 30,00 per persoon en een 
3 gangen diner à 35,00 per persoon. Graag vooraf reserveren 

via 0294 23 23 26 of info@nederlanden.nl

TOP CHEF
In september te zien bij RTL 5:Wilco Berends als chefkok bij

TOP CHEF. Hij gaat de battle aan met amateur koks onder leiding 
van Julius Jaspers en Robert Kranenborg. Gaat Wilco winnen? 

Houdt onze website in de gaten voor de datum van de uitzending 
of kijk op www.topchef2012.nl.

Sandton Restaurant Hotel de Nederlanden
Duinkerken 3 3633 EM Vreeland

Tel. 0294 23 23 26 Twitter: @RestNederlanden

Brugstraat 1                                                    Ned. den Berg

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

WWW.KROONTWEEWIELERS.NL
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re dieren door. “Ik wist toen ook zeker dat ik
dierenarts zou worden of paardenpsycho-
loog of paus…” Ze groeide op in de nieuw-
bouwwijk Delfzijl-Noord. De jongens uit de
wijk gingen veelal bij Aluminium Delfzijl of
Akzo Nobel werken en de meiden waren
voorbestemd om, na een baantje achter de
kassa, te trouwen en te settelen. Zo niet
Grace. “Mijn zus ging naar de HAVO en ik wil-
de eigenlijk alleen al daarom naar het athe-
neum in Appingedam. Om net iets beter te
zijn dan zij, haha.” Grace ging vervolgens be-
drijfskunde studeren in Groningen waarbij
ze de arbeidspsychologische kant koos.
“Mijn vader werkte als smelter bij Alumi-
nium Delfzijl en ik merkte dat daar zoveel
mensen ontevreden waren op hun werk.
Waarom doe je werk dat je niet leuk vindt?
En waarom zijn medewerkers zo vaak boos
op hun bazen? Dat intrigeerde mij.” 
Tijdens haar studie kwam Grace bij een fi-
nancieel bedrijf in Baarn terecht. In die we-
reld is ze blijven hangen. “Het staat dan op je
cv en banken vinden het handig als ze ie-
mand kunnen aannemen met ervaring.
Door mijn achtergrond is het ook een fasci-
nerende omgeving. Meer ‘white collar’ kom
je niet tegen en door mijn studie red ik me
prima. Maar ik kan de belangen van mede-
werkers ook goed begrijpen, ‘blue collar’ zeg
maar. Dat is heel waardevol en ik vind het bij-
zonder om te zien hoe je vaak redelijk een-
voudig die werelden op 1 lijn krijgt als je uit-
legt wat de ander bedoelt.” 
Terug in Groningen was het moeilijk om in
het hoge noorden geschikt werk te vinden en
dus toog Grace naar Den Haag om te gaan
werken. Dat viel niet altijd mee als nuchtere
Groningse. “De taal is zo anders. Als ik zeg: ‘ik
vind het wel mooi’, dan bedoel ik dat ik het
eigenlijk geweldig vind. Maar dat soort woor-
den gebruikt een Groninger niet. Ik vond ie-
dereen in het begin daardoor maar overdre-
ven. Daar moest ik erg aan wennen.” Toch
bouwde Grace via werk en softbal snel een so-
ciaal leven op en de oorspronkelijke heim-
wee verdween. Daarna verhuist ze met haar
toenmalige vriend naar Woerden en veran-
dert van baan. Van Axa in Den Haag naar
Bouwfonds Hypotheken in Amersfoort. Als
haar relatie op de klippen loopt, verhuist ze
in no time naar de Pijp in Amsterdam. Dat
werd een hele leuke tijd, waarin ze met salsa
en stappen een paar jaar onbezorgd alleen-
staand doorbracht. Op dat moment vroeg
ABN Amro Grace’s hulp bij het opzetten van
een Europese bank. “Veel reizen en lange da-
gen natuurlijk en ik had geen vriend of kin-
deren dus wat hield me tegen? Het leek me
kicken maar al na een half jaar dacht ik: wat
is dit? De afdeling had onvoldoende man-
daat om echt iets te doen en het bleek een
zaak van zeer lange adem. Ik ben goed in het
draaien van concrete projecten. Alleen maar
veel praten is het niet voor mij!!”
Na wat reflectie besloot Grace op dat mo-
ment (2005) zich in te schrijven bij de Kamer
van Koophandel en voor zichzelf te begin-
nen als projectmanager. “Concreet neerzet-
ten wat nodig is, maar ik hoopte daarnaast
ook wat meer te kunnen opbouwen in mijn
privéleven. Door het vele reizen had ik daar
de kans eigenlijk niet voor gehad. Ik was 60
tot 80 uur aan het werk. In die periode leer-
de ik Erik kennen, op een feestje. Voor mij in
eerste instantie onder het motto ‘vrijheid,
blijheid’ maar dat liep toch anders.” Al snel

trok Erik met zijn zoon in bij Grace. “Tijdens
een reis die ik met mijn vader door Vietnam
en Cambodja maakte, mocht hij met zijn
zoontje in mijn appartement wonen, maar
daar is hij na mijn terugkomst niet meer uit
vertrokken.” Het appartementje in de Pijp
bleek niet zo geschikt voor een peuter en in
2006 werd er een huis gezocht. “We keken
van Zeist tot Maarssen en Abcoude toen Erik
een mooi huis zag in Vreeland. Daar had ik
nooit van gehoord. Toen we op de Klapstraat
gingen kijken rende Luka maar rondjes, hij
begon te spelen en voor ons was het duide-
lijk.” De familie genoot de eerste tijd van de
rust en de omgeving. De buurt was gezellig
en vanaf het begin stroomden uitnodigin-
gen voor koffie, borrels en bbq’s binnen. “Ik
heb wel even gedacht: o, iedereen lijkt zo hip
en is ondernemer of doet van alles en dan
ook nog in groepjes. Misschien wel een beet-
je hetzelfde gevoel van wennen dat ik eerder
als Groningse in Den Haag had”. Dat gevoel
ging gelukkig snel weg. Emiel werd geboren
en het gezin is compleet. Haar werk als zelf-
standig ondernemer gaat goed en door de
zelfstandigheid kan ze deze goed combine-
ren met de kinderen. Op dit moment is ze
Het Nieuwe Werken aan het invoeren bij
ABN Amro Hypotheken Groep, waarbij men-
sen onder voorwaarden zelf mogen beslissen
waar en wanneer ze werken.

Ze voelt zich helemaal thuis in Vreeland en
is actief in het dorp.  Ze helpt waar nodig met
activiteiten en gaat graag naar de feesten in
het Dorpshuis of bij de Pondarosa. Ze houdt
van de activiteiten in het dorp als Koningin-
nedag, het Dorpsfeest en de Kerstmarkt. En
ze schrijft dus voor de Vreelandbode. “Ik wil-
de en wil nog steeds graag weten hoe
Vreeland was en wie de oorspronkelijke
Vreelanders zijn. Daarnaast wilde ik hen ver-
gelijken met de nieuwe bewoners en kijken:
hoe ‘matcht’ dat nou en zijn we echt anders?
Dus zo ontstond de rubriek ‘Rondje Zuwe’ in
de Vreelandbode.” Sinds kort is ook bekend
geworden dat Grace de nieuwe voorzitter is
van gymnastiekvereniging DOS. “Ik vind het
heel belangrijk dat mijn kinderen hier kun-
nen sporten. Ik vind de vereniging ook gezel-
lig, het voelt eigen, dat zijn van die dingen
die je niet kwijt mag raken in Vreeland. Daar
heb je betrokkenheid van ouders en van le-
den voor nodig en een goede afstemming
met gemeente en instanties. Dan zie ik
Tonnie en Vincent tijdens kijkles naast hun
lesbegeleiding hun stinkende best doen om
dat met de andere bestuursleden voor elkaar
te boksen en dan dacht ik ‘daar moet iemand
zich toch voor opwerpen, om dit bestuur te
helpen’. Ik heb er wel lang over nagedacht,
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Dodaarslaan 10-14, Kortenhoef

Kijk voor aanbiedingen op:
www.wijnkoperijdemeenthof.nl

Dames-, Herenkapsalon 
en Modeboetiek
Kom de nieuwe 

collectie zien!
NIEUW! Medicueticals, 

de medicinale verzorgingslijn 
voor uw hoofdhuid.

Schilfers, roos, psoriasis, eczeem: 
kom voor advies naar ons toe!  

Breedstraat 1-3, Vreeland
Telefoon 0294 - 230028

het gaat tenslotte toch weer tijd kosten naast mijn gezin, mijn
werk en de andere activiteiten, maar dan kan ik niet aan de kant
blijven zitten. Mijn wens is dat DOS Vreeland een centrale rol
blijft houden voor kinderen en tieners die willen turnen, gym-
men, freerunnen en streetdancen en daar mag je best wat voor
over hebben. Er is een Confucius-uitspraak die luidt: beter een
kaars aansteken dan te klagen over de duisternis. Iets oplossen
kost uiteindelijk vaak minder energie, zeker negatieve, dan je te
blijven ergeren of zorgen te maken of het goed komt.”  
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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)

Tijmen had een aantal jaar geleden een
oude Solex op de kop getikt en deed voor de
lol mee met een Solexrace in Spakenburg
met Wim Jan Soede in zijn kielzog. Beide
mannen waren zo enthousiast dat ze beslo-
ten een soortgelijk festijn ook in Vreeland
te organiseren. Om het dorpsfeest wat lu-
dieker te maken met een activiteit die leuk
zou zijn voor iedereen. Inmiddels wordt de
race dit jaar voor de 8ste keer gereden. Eerst
om 13.30 uur een rondrit door de omge-
ving van zo’n 50 km met onderweg een
stop bij een cafétje. Dan als de sodemieter
het parcours opbouwen met strobalen, lin-
ten en dranghekken teneinde het rondje
om de kerk zo veilig mogelijk te kunnen la-
ten verlopen. Diezelfde veiligheidsoverwe-
gingen spelen ook een rol bij de vehikels
waarop gereden mag worden. Snelle
Kreidlers en Zündapps zijn niet welkom
vanwege de te hoge snelheid. Om de maxi-
mum snelheid van 25 à 30 km/uur niet te
overschrijden moet het bouwjaar van de
bromfiets van voor 1965 zijn of de brom-
fiets zelf rol aangedreven zijn (d.w.z. aange-
dreven door een rol en niet door een ket-
ting). De zandloper bepaalt de winnaar en
de duur van de wedstrijd: wie het eerste
over de finish komt nadat de zandloper is
uitgelopen wint. Een winst die niet af-
hangt van het aantal rondjes en die dus
daarmee ook niet om snelheid draait maar
meer om tactiek als dat al mogelijk is.
Slechts één vergadering per jaar heeft het
organiserend comité bestaande uit Rijk
Zeldenrijk (vader van), Cor Ledder (voorma-
lig kroegbaas van Taveerne de Vecht, nu
Lokaal-Zuid), Arjan Brinkman, Wim Jan
Soede en natuurlijk Tijmen zelf nodig om
het parcours van de toertocht en een
nieuw thema voor de rees te verzinnen.
Thema van dit jaar is (anders dan het the-
ma van het dorpsfeest): beroemde wereld-
burgers. De deelnemers moeten natuurlijk
wel zo verrassend mogelijk voor de dag ko-
men want ook daar valt een prijs mee te
winnen. “Bovendien”, zo zegt Tijmen, “wil-
den we na een aantal jaren het hoge
Willempie gehalte wat afzwakken”.
Volgens Tijmen heeft zijn bemoeienis met
de bromfietsrees niets te maken met zijn
andere vrijwilligersactiviteiten, t.w. de or-
ganisatie van het Historisch Festival (eens
in de twee jaar) en de stichting De Historie
Herleeft waarvan hij secretaris is. Dat kan
hij wel zo zeggen maar een zekere interes-
se in historische zaken kan hij natuurlijk
niet ontkennen.
Tijmen heeft zijn jeugd doorgebracht in
Vreeland. Het Sluisje, dat stukje doodlo-
pende weg naast de N201 is voor hem een

plek vol nostalgische herinneringen. “Je
was niemand tot last en kon doen en laten
wat je wou. Knutselen aan bromfietsjes
was toen al een hobby en erop rijden zon-
der rijbewijs natuurlijk ook. Hij noemt
zichzelf ‘zo braaf’ wat niet wil zeggen dat
hij niet meedeed aan activiteiten zoals
Luilak, de nacht voor Koninginnedag. Dat
hoorde er gewoon bij: verzamelen om 3.00
uur ’s morgens met wel honderd brom-
mers bij de muziektent. Vreeland tegen
Loenen en alles voor de lol”. Hij was toen
12/13 jaar, reed onverzekerd en zonder uit-
laat. Je moest er natuurlijk wel voor zorgen
dat je niet gepakt werd!
Na de LTS bouwkunde volgde Tijmen de sla-
gersvakschool, ingegeven door zijn opa’s
van weerskanten die slager waren. Tot
2005 werkte hij voornamelijk in een biolo-
gische vleesgroothandel in Hedel bij
Zaltbommel. Hij had het daar super naar
zijn zin, 13 jaar lang en nooit last van de fi-
les omdat hij ‘s ochtends om 4.00 uur ver-
trok. Helaas moest hij door  rugklachten
dat werk opgeven. Zijn buurman van
Noordenne bood hem een administratieve
functie aan: het heibedrijf De Poel uit
Breukelen moest weer omzet gaan draaien
en Tijmen die van heien weinig verstand
had maar ook weinig keus, dacht: “Of ik nu
een kilo vlees verkoop of een meter heipaal,
één en één blijft twee dus dat moet wel luk-
ken”. En ook nu heeft hij het weer prima
naar zijn zin.
Hoewel Tijmen van het Sluisje en zijn
vrouw Annemarie Zwiers uit de Jan van
Nassaustraat allebei geboren en getogen
zijn in Vreeland kenden ze elkaar niet echt
ook al schelen ze maar een half jaar.
Natuurlijk zaten ze op de twee verschillen-
de scholen die er toen nog waren maar
wonderlijk blijft het toch. De zus van
Tijmen moest eraan te pas komen om het
lot een handje te helpen. Toen ze ging trou-
wen stelde ze aan Tijmen voor Annemarie,
een collegaatje van haar, mee te nemen
naar de bruiloft. Ze zijn gekoppeld noemen
ze het zelf lachend. Maar wel een degelijke
koppeling want inmiddels zijn ze 27 jaar
bij elkaar waarvan 22 jaar getrouwd en 2
prachtige dochters rijker.

R.B.

In de Schijnwerper...
Tijmen Zeldenrijk en de 

Vreelandse Bromfietsrees

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

Gevraagd: 
Medewerkers in 

de keuken/afwassers

Rijksstraatweg 189 • 3632 AC Loenen aan de Vecht

T. 0294 - 231556 • E. info@restaurantvlinders.nl

www.restaurantvlinders.nl

Vanaf 4 september wordt er elke dinsdag-
avond vanaf 20.00 uur in het dorpshuis
door een ongecompliceerd kaartclubje van
35 leden klaverjas gespeeld. Nieuwe leden
zijn van harte welkom! U kunt zich ook als

oproep opgeven indien er 4-tallen com-
pleet gemaakt moeten worden. Wilt u vrij-
blijvend een paar potjes mee komen spe-
len? Dat kan ook! De contributie is slechts
1 euro per avond. Loop eens binnen!

Klaverjassen in het Dorpshuis



Cursusproject Loenen presenteert ook dit
jaar weer een gevarieerd cursusprogram-
ma in de regio: van Wijn proeven, Papier
scheppen, Italiaans leren tot Tekenen. Bij
de cursus Tekenen op vrijdagochtend in
het Dorpshuis in Vreeland is nog plaats.
Er komen verschillende technieken aan
bod: tekenen met (kleur) potlood of pastel-
krijt, aquarelleren, werken met gekleurd

papier en af en toe een portret. De cursus
start 14 september a.s. Kijk op www.cur-
susprojectloenen.nl of in het gele boekje
(huis aan huis verspreid) en meld u aan! 

Bellen kan ook via telefoonnummer
(0294) 231155 of 253490 (maandag t/m
vrijdag van 19.00 tot 19.45 uur) of naar
cursusprojectloenen@upcmail.nl.

Nieuw cursusseizoen van start

Vrouwen van Nu
Contact, Cultuur, Creativiteit bij Vrouwen van Nu
Loenen e.o. is een kleine afdeling van de
grootste vrouwenvereniging van Neder-
land, Vrouwen van Nu. Een deel van de le-
den komt uit Vreeland. Het zou geweldig
zijn als meer vrouwen eens kennis komen
maken. Niet alleen uit Vreeland, maar ook
uit andere kernen van Stichtse Vecht. Loop
gerust binnen! De bijeenkomsten worden
gehouden op de 3e donder- dagavond van
de maand in gebouw “De Lichtkring”,
Kerkstraat 4 in Loenen. Aanvang 20.00
uur; de zaal is open om 19.30 u.
Contact, Cultuur en Creativiteit. Dat zijn
de ingrediënten van het Programma  2012
- 2013 dat de leden en belangstellenden
wordt geboden.  Er wordt gestart op 20
september. Cok en Ellie Verhoef maken als
“rolling oldies” al vele jaren lange fiets-
tochten in verre landen. Zij komen in con-
tact met de bewoners en leren hun leefwij-

ze en cultuur kennen. Daarover maken zij
films waardoor mensen in Nederland
deelgenoot worden van hun ervaringen.
De film die in Loenen wordt vertoond gaat
over hun tocht in Tibet en kreeg als titel
“Naar het dak van de wereld”. 
Oktober wordt gedacht aan het voorjaar.
Welke bolletjes zijn geschikt voor de tuin
en welke doen het goed in een pot? Wendy
Schenk weet er alles van. Buiten deze
avondbijeenkomsten zijn er meer activi-
teiten: museum- en tentoonstellingsbe-
zoek; regelmatig met een groepje uit eten
gaan; een verrassingstocht maken met
het openbaar vervoer; samen handwer-
ken; koffie ochtenden bijwonen. 
Wie meer wil weten kan contact opne-
men met de secretaris, T. van
Wageningen-Koopman, tel. 0294 231807. 
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DEMPER CONSULTANCY

DCDC
DEMPER CONSULTANCY
FINANCIEEL ADMINISTRATIEF ADVIESBURO

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

Het lijkt nog ver weg, maar in de week van
7-13 oktober wordt de collecte voor de
Nederlandse Brandwondenstichting weer
gehouden. Helaas zijn er enkele vaste col-
lectanten verhuisd en/of gestopt. Heeft u

nog een uurtje over in deze week en wilt
u een wijk collecteren? Meldt u dan aan
bij Corry de Veer (0294-234585) of op
www.brandwondenstichting.

Collecte brandwondenstichting

Donderdag 27 september organiseert de
HKGL een lezing met heel veel oude foto’s
van het boerenleven uit onze omgeving.
Een eerdere lezing over dit onderwerp
was zo’n succes dat de zaal te klein was!

Dit keer dus weer hetzelfde onderwerp
maar met veel nieuw beeldmateriaal dat
binnenkwam na de eerste lezing.
Aanvang 20.00 uur in het Dorpshuis.
Leden gratis, niet-leden € 2,50 incl koffie.

Lezing over Boerenleven

Saskia
BROCANTE WINKEL

W ij verkopen o.a. woon- en tuindecoraties, brocante,
meubeltjes, curiosa, sfeerverlichting, kadoartikelen,

kraamkado’s, accessoires, woonkussens en quilts.

Geopend van begin april t/m eind december.
Iedere donderdag, vrijdag en zaterdag 

10.00 tot 17.00 uur
Lindengracht 6, 3633 AT VREELAND tel. 06 519 659 88

www.saskiabrocante.nl

Jort Kelder in de leer bij Kees
In Hoe heurt het eigenlijk?
gaat ‘polderdandy’ Jort
Kelder op zoek naar de ver-
schillen tussen oud en nieuw
geld in Nederland.
In het kader van dit pro-
gramma ‘kwam Jort Kelder
op bezoek bij Kees Beelaerts
van Blokland.
De toon van Hoe heurt het ei-
genlijk is soms schalks, vaak
hilarisch, vooral onderzoe-
kend en altijd respectvol.
Kelder duidt en confronteert,
maar laat ruimte voor zowel
humor als weemoed, voor
stilte en snelheid. Kelder: “Dit
programma ‘heurt’ bij de
AVRO en wordt komend win-
terseizoen uitgezonden’.
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Op de achterzijde van de Vreelandbode plaatsen
we elke maand een recept van een Vreelander. De
ingrediënten zijn gekocht bij de Dagwinkel.
Deze maand een recept van Pauline van der
Hoeden. Zij geeft voor de volgende maand het
stokje door aan Melle Wierper.

Ragù is de Italiaanse benaming voor toma-
tensaus met vlees. In het Nederlands noe-
men we dit bolognese. Niet alleen de naam
is anders, maar vooral ook de smaak. De
Italiaanse ragù is zo verfijnd en zó puur
van smaak. Daar kunnen wij Hollanders ze-
ker wat van opsteken. Ik heb een poging ge-
daan, maar om eerlijk te zijn kwam hij niet
echt in de buurt van de Italiaanse versie die
ik geproefd heb. Maar toch is deze variant
ook best lekker!
Ingrediënten voor 4 personen: 
1 ui, 1/2 winter wortel, 2 tenen knoflook,
1/2 rode paprika, 1/2 courgette, 1/2 auber-
gine, 2 blikken gepelde tomaten, 2 takjes
tijm, 1 takje rozemarijn, 2 blaadjes laurier,
2 takjes oregano, 350 gr rundergehakt, 300
gr spaghetti, scheutje rode wijn,
Parmezaan, Peper en selderijzout
Bereidingswijze
Snipper de ui in hele fijne stukjes. Pers de
tenen knoflook en rasp vervolgens de wor-
tel fijn. Fruit dit aan in een beetje olie. Als
de ui zacht geworden is voeg je het gehakt
toe en bakt dit goudbruin. Bestrooi het ge-
hakt met wat peper en selderijzout. Blus

het af met een scheutje rode wijn. De alco-
hol verdampt, maar de smaak blijft achter.
Snij de paprika, de courgette, de aubergine
in hele kleine blokjes en voeg deze toe aan
het gehakt. Bak de groenten rondom aan.
Voeg vervolgens de gepelde tomaten toe.
Haal de blaadjes van de verse kruiden en
voeg deze toe aan de saus. Voeg de laurier
toe.
Laat de saus vervolgens minimaal een half
uur pruttelen op laag vuur. Langer mag, dit
komt de smaak zeker ten goede. Korter
niet, dat is zonde van je saus. Breng de saus
eventueel nog wat op smaak met peper en
selderijzout.
Kook de spaghetti al dente. Dit betekent
beetgaar. Roer de saus door de spaghetti en
serveer het met een beetje Parmezaan!
Buon Appetito!

De jaarlijkse streekderby Loenen-Vreeland is we-
derom gewonnen door Vreeland. Na een bloed-
stollende wedstrijd bleef de stand 3-3, waarna de
overwinning bepaald werd door penalty's.
Hiermee werd de stand 5-4 voor Vreeland.

Memorabel was onder meer dat de oudste
Vreelanderspeler van 70 het eerste doelpunt
scoorde! De wisselbeker is te bewonderen bij
Lokaal Zuid.

Streekderby Vreeland-Loenen

Ragù: tomatensaus met vleesVerkoop, onderhoud, APK, alle merken.
Wij zijn gevestigd bij u om de hoek in 

Nieuwer Ter Aa.  WELKOM!
Ter Aaseweg 8 / T.:0294-234449

info@vossestein.nl /www.vossestein.nl

Op zaterdag 15 september 2012 vindt tus-
sen 11.00 en 16.00 uur het Art Festival
Ankeveen Artistique plaats. Middenin de
natuur, langs het water van de IJsbaan, ex-
poseren ruim 45 deelnemers hun beel-
dend werk. Er zijn ook taxaties van meege-

nomen voorwerpen, demonstraties en
(kinder)workshops. Ankeveense restau-
rants serveren bijzondere hapjes en drank-
jes. Natuurmonumenten houdt vaartocht-
jes door het plassengebied. www.bruisen-
dankeveen.nl

Art Festival Ankeveen Artistique

Gespot
Tijdens haar vakantie
in Italië spotte Boukje
van der Hoeden deze
designershop met de
naam Vreeland in het
het hart van Bologna.


