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Van de redactie
De zomer is deze maand zeer feestelijk uitgeluid met het ge-
weldige Dorpsfeest. U kunt nog even nagenieten met een uit-
gebreide terugblik. Andere bijzondere festiviteiten waren de
viering van de 101ste verjaardag van de heer Van Haagen, de
seniorentocht en het huttenbouwen. Naast terugblikken veel
blikken vooruit in deze Vreelandbode, van allerlei lezingen
tot de fortenmaand,  van het 60-jarig bestaan van Dos tot een
recital op Vreedenhorst en de Nacht van de Buitenplaats.
Import Vreelander deze maand is de actieve Anne Tusveld,
oer Vreelander is Piet Severrien. Cor van Zadelhoff staat in de
Schijnwerper en garagehouder Rob Oskamp staat in de ru-
briek Bedrijvigheid. Pieter Hoekstra legt uit waarom hij geen
stemadvies kon geven en u leest waarom Zwaanwijck er wel
uitziet als een buitenplaats maar het niet is. Veel leesplezier
met deze gevarieerde Vreelandbode!

Singel 1
3633 CW Vreeland

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

Wat was ons Dorpsfeest weer een succes!
En wat hebben we weer laten zien waar
een kleine kern sterk in kan zijn!
Complimenten voor een ieder die zich
voor dit geslaagde feest heeft ingezet. En
dat is nu precies wat het College van
Burgemeester en Wethouders van
Stichtse Vecht op 27 september a.s. in
Vreeland komt onderzoeken. B&W gaat
op college tour. Op zoek naar de kracht
van de kleine kernen. De locatie is CSV
Ridderhof en de tijd is van 19.00
tot 21.00 uur. Iedereen is wel-
kom om met burgemeester en
wethouders van gedachten te
wisselen. Meer informatie over
de college tour staat op de web-
site van de gemeente.  
De gemeente heeft goedkeuring gegeven
aan het realiseren van circa 25 parkeer-
plaatsen op het Sperwerterrein. Dit wor-
den permanente parkeerplaatsen die
door iedereen gebruikt kunnen worden.
De gewijzigde plannen voor de bouw op
het voormalig CSV-terrein, achter de
Boterweg, zouden in juli jl. gepresenteerd
worden. Maar door vakantie van de betref-
fende ambtenaren is dit uitgesteld. De pre-

sentatie vindt op een later tijdstip plaats.
We houden u op de hoogte. Verder hebben
we vernomen dat de provincie overweegt
om over het Amsterdam-Rijnkanaal toch
een dubbele brug aan te leggen. Begin no-
vember zal er overleg zijn met het minis-
terie in Den Haag om te onderzoeken of
hier budget voor vrijgemaakt kan worden. 
Wat we minder leuk vinden is dat
Waternet plannen heeft om de Van
Leerburg automatisch te laten bedienen.

Hier zijn wij als Dorpsraad geen
voorstander van. We gaan dus
met Waternet in gesprek. Ook
over de snelheid waarmee door
ons dorp wordt gevaren, een an-
der pijnpunt. 
Dan heeft ons nieuwe bestuurs-

lid Mark van Koert gemeld dat hij zich
vooral wil gaan bezighouden met het the-
ma kind en veiligheid. Er zijn ook twee
vrouwelijke aspirant bestuursleden die
zich hebben aangemeld. Ook weer dorps-
genoten die nog kinderen op school heb-
ben. En dat is nu precies waar de
Dorpsraad behoefte aan heeft. Aan jonge
mensen die nog midden in het leven
staan.

Van Leerbrug automatisch?

“Nee hoor, ik kan het zelf!”, zegt een klein
meisje terwijl ze zelf met een hamer de
spijkers in het hout slaat. Met haar kleurig
geschminkte gezicht is ze enthousiast aan
het timmeren aan één van de knutselta-
fels in de Breedstraat. “Straks begint de
poppenkast en daarna ga ik weer verder
hoor!”. Tientallen kinderen knutselden er
vorige week tijdens het Dorpsfeest creatief
op los, terwijl hun ouders in het zonnetje
tijd hadden voor een gezellig gesprek.

Zomers dorpsdiner
In zomerse sferen presenteerde de

Vreelandse horeca ondernemers vorig
weekend tijdens het jaarlijkse Dorpsfeest
een 4-gangen diner aan hun dorpsgeno-
ten.          Lees verder op pagina 3

Gezelligheid op het Dorpsfeest

GRIEPVACCINATIE
Dinsdag 23 oktober 2012 

van 16.00 tot 18.00 uur

Praktijk dokter Klever
Maartenplein 11 Vreeland

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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Belangrijke telefoon-
nummers en adressen

Kerkdiensten

Colofon

22 sept. Nacht van de buitenplaats en 
verlichte sloepentocht

22 sept. Recital Vreedenhorst 
van 21:00 – 22:00 uur

27 sept. Lezing HKGL Dorpshuis
27 sept. Collegetour met gemeente 

Stichtse Vecht bij CSV
27 sept. ALV CSV Ridderhof
29 sept. Rondleiding tuin Vreedenhorst
30 sept. Open Trouwlocatieroute 

bij De Nederlanden
1 okt. Voorlichtingsmiddag ANBO, 

14:00 uur Dorpshuis
4 okt. Dierendag
6 okt. Bazaar Protestantse Gemeente 

Vreeland, Dorpshuis
11 okt. Filmavond Bibliotheek Loenen, 

franse film 20.00 uur 
13 okt. 60 jaar DOS feest, voor iedereen!
18 okt. Lezing HKGL  Dorpshuis
22-26 okt.Herfstvakantie CSV

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. 23 sept. 10.00 ds. C.J.v. Leeuwen-Assink

zo. 30 sept. 10.00 cand. T.J. de Haan

zo. 7 okt. 10.00 kapt. H.P. Fennema

zo. 14 okt. 10.00 ds. P. Hoekstra

zo. 21 ok. 10.00 cand. F. de Jonge

Vechtzooitje
Zoekt u hulp in de huishouding? Ik bied
mij aan als hulp in de huishouding voor
Vreeland en omgeving. Heb voldoende er-
varing en referenties zijn aanwezig. U
kunt mij bellen op 06 49 150 270. Verka. 

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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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

Vervolg van pagina 1
Met een vooraf aangeschafte dinerkaart
genoten de Vreelanders van de door Paul
Fagel, restaurant ‘De Nederlanden’, Casa
Catering en eetcafé ‘Lokaal Zuid’ gemaak-
te gerechten. Terwijl kinderen smikkel-
den van de poffertjes van Pannenkoeken
Restaurant Noord Brabant scheurden lu-
diek aangeklede bromfietsers in het rond. 

En de hoofdprijs gaat naar….
Na de bromfietsrees volgde de trekking
van de loterij. De voorzitter van de be-
drijfsvereniging, Lodewijk van Monsjou,
had de eer om de winnende nummers be-
kend te maken. Heeft u nog loten? Kijk
dan elders in deze Vreelandbode voor de
uitslag. De hoofdprijs, een overnachting
met ontbijt in de Nederlanden, is gewon-
nen door familie van Kampen, de 2e prijs,
de boottocht van ‘Uw Salonboot’ door de
familie Mol. De derde prijs, een nachtje in
“het boshuisje in Bergen op Zoom” is nog
niet opgehaald. 

De organisatie bedankt Belleza,
Tierelantijn, Kaashandel Erik de Vries,
HoorSpelFabriek, de Toverkikker, De
Dagwinkel, Meker Wonen, Mtel, Saskia’s
Brocante, Happy Family Life,

Borduurstudio ’t Gooi, Uw Salonboot en
Restaurant de Nederlanden heel hartelijk
voor hun bijdragen aan de loterij!

The Southern Locals
Na het diner opende de burgemeester van
de Stichtse Vecht, Mirjam van ’t Veld het
feest en zorgde onze eigen Vreelandse
band “The Southern Locals” voor een spet-
terend concert. Tot in de late uurtjes werd
er gelachen, gedanst en vooral genoten
van de gezellige sfeer in de oude dorps-
kern. De organisatie bedankt, namens de
bedrijfsvereniging, alle sponsoren en vrij-
willigers die het mogelijk hebben ge-
maakt om dit fantastische dorpsfeest te
realiseren. Heeft u een eigen bedrijf, word
dan ook lid van de bedrijfsvereniging
Vreeland! De contributie bedraagt 140
euro per jaar. Hiermee zorgt u dat we het
dorp levendig houden. Aanmelden kan in
de Dagwinkel bij Aloys.

werd mogelijk gemaakt door:
Poloclub Vreeland
Greif Nederland BV

Rabobank Gooi en Vechtstreek
Aannemingsbedrijf Bon BV

Aroba Bandenservice
Auto Oskamp

Bedrijfsvereniging Vreeland
Conmedra steel+design

De Vreelandbode
Driessen Vreeland

Document Exchange
Fysiotherapie Vreeland

Kaas- en IJsboerderij ‘De Willigen’
Kaashandel Erik de Vries

Krimp & Fort Vastgoed Consultancy BV
Mtel

Noorman Taxaties & Makelaardij
Verwoerd Aannemers & Restauratiebedrijf

Heel hartelijk dank!



4 september 2012 De Vreelandbode

Rob Oskamp komt oorspronkelijk uit
Maarssen. Zijn vader handelde in levende
vis en reed met zijn vrachtwagen de dor-
pen in de omgeving van Maarssen af, zo-
als Loosdrecht, Vinkeveen en ook
Vreeland om bij de broodvissers vis op te
kopen. Die verhandelde hij dan, ook in het
buitenland. Rob was als zoon niet zo geïn-
teresseerd in de vishandel van zijn vader
maar veel meer in de vrachtwagens waar-
mee de vis vervoerd werd. En in de activi-
teiten van zijn ooms die handelden in au-
to’s en de onderdelen daarvan. Zijn ooms
exploiteerden ook vanuit Maarssen de eer-
ste busdienst tussen Utrecht en Amster-
dam die liep via de Rijksstraatweg en door
Loenersloot waar Rob nu zijn eigen auto-
bedrijf heeft naar Abcoude en vervolgens
naar Amsterdam.
Het gezin waarin Rob opgroeide bestond
uit 8 kinderen. Hij bewaart goede herin-
neringen aan zijn jeugd. Er was veel gezel-
ligheid en de deuren, die toen nog niet op
slot hoefden, stonden inderdaad  voor ie-
dereen open en iedereen kon ook altijd
mee eten. Rob wilde zelf na de lagere
school naar de LTS om verder te leren in
hout en metaalbewerking. Een dubbele
opleiding omdat hij nu eenmaal graag be-
zig is en zijn tijd goed gebruikt. Maar zijn
hart lag wel bij het metaal en vooral bij de
motoren. Tijdens zijn opleiding was er
veel mogelijk en sleutelden hij en zijn
klasgenoten in een grote schuur aan au-
to’s die ze soms zelf op de kop hadden ge-
tikt. Ze haalden ze uit elkaar en zetten ze
weer in elkaar. ’s Ochtends rende hij van
Maarssen naar zijn school in Breukelen en
’s avonds weer terug want een fiets had hij
niet en eerlijk gezegd vond hij het heel nor-
maal om die 16 km per dag hard te lopen.

Na de LTS ging hij op zijn 16de meteen aan
het werk. Geld verdienen en sparen om
ooit een eigen bedrijf te kunnen begin-
nen. In de avonduren bleef hij studeren.
Zo haalde hij o.a. zijn patroondiploma
waarmee hij later zijn eigen personeel op
kon leiden, iets wat Rob erg leuk vindt.
Na een paar jaar voor een autobedrijf in

Alkmaar gewerkt te hebben, werd hij ge-
vraagd een vestiging te openen in
Loenersloot en daar hoefde hij niet lang
over na te denken. Het was zijn grootste
wens om terug te keren naar de Vecht om-
dat hij zo veel houdt van deze omgeving.
Aanvankelijk was hij een Volkswagen/
Audidealer maar het dealerschap heeft
hij omgezet in een specialisme, d.w.z. hij
weet er alles van maar hoeft niet de toren-
hoge kosten te betalen die aan een dealer-
schap kleven. 

Rob hield en houdt nog steeds van bewe-
gen. In zijn jeugd was hij lid van een gym-
nastiekvereniging en ook nu geeft hij nog
steeds looptrainingen in Nieuwer ter AA.
En of dat allemaal niet genoeg is, fietst hij
vaak met een omweg naar huis: van
Loenersloot via Hilversum met even een
rondje Loosdrechtse Plassen naar
Vreeland, puur voor de ontspanning. Nog
zo’n hobby is zijn tuin, naast zijn werkda-
gen van half zeven tot half zeven. Zes jaar
heeft hij gewerkt aan de inrichting van
zijn tuin die hij onderverdeeld heeft in
‘kamers’ die allemaal een ander thema
hebben. Veel beelden staan er in en één
keer per jaar houdt hij een open dag. Zijn
vrouw, die vier jaar geleden is overleden,
heeft ook een groot aandeel gehad in de
aanleg van de tuin. Samen hadden ze ook
vier honden. Daar is er nu nog één van
over. Rob heeft er sinds kort een puppy bij
genomen. Ook een bouvier die volgens
Rob zijn karakter heeft, veel ADHD, zoals
hij het lachend noemt. Hij beleeft veel ple-
zier aan die pup en voedt hem zelf op dus
dat komt wel goed. R.B.

Bedrijvigheid in en om Vreeland
Rob Oskamp van 
Autobedrijf Oskamp

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

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

In de zomer kwam de
nieuwe brochure al uit
waarin alle concerten
voor het seizoen 2012-
2013 terug te vinden
zijn. Er staan weer di-
verse zondagmiddag-
en vrijdagavondconcer-
ten op het programma.

Voorafgaand aan de avondconcerten is het
voor de eerste 20 aanmeldingen mogelijk
aan tafel aan te schuiven voor een vegetari-
sche tweegangen maaltijd. Alle concerten
zullen in de plaatselijke pers aangekon-
digd worden. Wanneer u een aankondi-
ging of brochure van het programma per

email wilt ontvangen, kunt u uw email-
adres doorgeven aan stal@jagthuis.nl. 
Zondagmiddag 30 september opent het
seizoen met Trio Amare. Klarinettiste
Céleste Zewald, sopraan Sabine Wüthrich
en pianist Daniël Kramer nemen u in hun
programma ‘Bergidyllen’ mee naar de wei-
den van Schubert en Beethoven en de tui-
nen van Greaves. Aanvang 15.30 uur, en-
tree 17 euro. Voor dit concert mag u gratis
een introducé meenemen. Reserveren en
informatie via de website www.jagthuis.nl,
per e-mail via stal@jagthuis.nl of telefo-
nisch 0294-252609. Het Jagthuis,
Middenweg 88, Nederhorst den Berg
(Horstermeer). 

Jagthuis start concertseizoen
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Sinds 1 september versterkt kapster
Marjolijn het team van Belleza op woens-
dag, vrijdag en zaterdag. Met haar jaren-
lange ervaring in kapsalons in Nederhorst
den Berg en Bussum is Marjolijn 'geknipt'
voor het vak. Zowel de dames als de heren
kunnen hun haren in de vertrouwde han-
den geven van zowel Annelies als
Marjolijn. En waar zijn twee ervaren kap-

sters zonder een goede stagiaire? Ook
deze ontbreekt uiteraard niet aan dit ster-
ke team; deze leert hier net zo'n veelzijdi-
ge kapster te worden, verzorgt uw kopje
koffie en doet de behandelingen aan de
wasbak. Belleza heeft nu weer de moge-
lijkheid om u snel te kunnen helpen. Bel
dus voor een afspraak of kom even langs! 

Het Belleza Team/ PvdH

Belleza weer op volle kracht

Op een perfect autovrij parkoers konden
de coureurs afgelopen zaterdag 8 septem-
ber klokslag 17:30 het gas open draaien
voor de 8e Vreelandse bromfietsrees. Door
het thema dit jaar, beroemde wereldbur-
gers, waren er veel verkleedpartijen uitge-
voerd. Hierdoor ontstond er een bonte
mengeling van beroemde wereldburgers
wat door het massaal toegestroomde pu-
bliek goed in de smaak viel.
De winnaar werd bepaald door de reuze-
zandloper, de laatste zandkorrel was ge-
vallen en op dat moment kwam Napoleon
(Eddy Wets uit Hilversum op z'n Puch)
over de finish en kan zich winnaar noe-
men van de Vreelandse bromfietsrees.
Vol trots nam Napoleon de wisselblokaal
in ontvangst. “Dit is de mooiste dag van
mijn leven”, waren de eerste woorden van
de winnaar. De orginaliteitsprijs ging
naar Cora Driessen uit Tiendeveen en de
pechprijs ging dit jaar naar Harry Blok uit
Breukelen.

‘s Middags om 14:30 uur vertrokken de
deelnemers (ca. 50 stuks) voor een toerrit
van 50 kilometer. Gelukkig was Arjan
Brinkman weer bereid om met zijn
Chevrolet pick-up als bezemwagen mee te
rijden, want die hadden we zeker het eer-
ste deel hard nodig. Willem Soede had
voor een aantal reserve bromfietsen ge-
zorgd en die werden voor de koffiestop al-
lemaal ingezet. Bij aankomst bij de koffie-
stop in Huizen werd er flink gesleuteld
om een groot deel van de gestrande brom-
fietsen weer rijdend te krijgen en dat luk-
te. Om 17:00 uur waren we weer terug in
Vreeland en konden we het parkoers op-
bouwen.
Via deze weg wil ik namens de organisatie
en de deelnemers de bewoners die aan het
parkoers wonen hartelijk danken voor
hun medewerking. Tevens gaat onze dank
uit naar de vele vrijwilligers die deze dag
weer tot een daverend succes hebben ge-
maakt. Tijmen Zeldenrijk

Napoleon wint bromfietsrees

Per half september is de EVAB op de woens-
dagen gesloten. Dit zal duren tot de defini-
tieve sluiting van het bedrijf op 22 december
a.s.  De overige weekdagen (behalve zondag
natuurlijk) is de EVAB gewoon open. Er is

nog geen duidelijkheid over de toekomst
van het terrein. Zowel de optie van een door-
start van een ander garagebedrijf als de ver-
koop aan een projectontwikkelaar ligt nog
open. 

EVAB op de woensdagen dicht

Dos doet ook dit jaar weer mee aan de
Grote Clubactie. De Grote Clubactie is een
loterij voor Nederlandse verenigingen.
Door loten te verkopen, ontvangen zij de
extra inkomsten die ze hard nodig heb-
ben. Een lot is 3 euro en hiervan gaat 80%
direct naar de clubkas! DOS doet mee om-

dat de vereniging een nieuwe lange mat
nodig heeft.  De oude is helaas versleten en
inmiddels weg. De lange mat is voor alle
sporten van DOS een nodig toestel.
Dus als er leden van de vereniging met de
loten bij u aan de deur komen, steunt u
dan DOS door het kopen van deze loten! 

Grote Clubactie voor DOS
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Heeft u zin in een avondje uit? Kom dan
donderdagavond 11 oktober naar de
Bibliotheek Loenen. De prachtige Franse
film, die om 20.00 uur wordt vertoond,
zorgde eerder dit jaar al voor volle bios-
coopzalen. De filmkeuze is bekend bij de
Bibliotheek Loenen, de filmtitel mag niet
genoemd worden in verband met de film-
rechten. Na afloop van de film kunt u ge-
zellig napraten onder het genot van een
drankje. 
De toegang is gratis voor Vrienden van de
Bibliotheek. Leden van de Bibliotheek be-

talen 3 euro en niet-leden 7 euro entree.
Deze filmavond wordt mede mogelijk ge-
maakt door de St. Vrienden van de
Bibliotheek Loenen. Kaartverkoop in de
Bibliotheek Loenen en aan de zaal: Keizer
Ottolaan 11 Tel: (0294) 23 42 85.
Nieuw in de bibliotheek: Leden en niet-le-
den kunnen gratis gebruik maken van het
Wifi-netwerk. Met deze draadloze verbin-
ding kunt u uw mobiele telefoon, iPad of
laptop aansluiten op internet. Bij de info-
balie kunt  u het wachtwoord opvragen.
www.bibliotheekavv.nl.

Filmavond in de Bibliotheek

Kruispunt N201
Een oplossing....?

September is fortenmaand, waarin er op
alle forten in Nederland veel evenementen
plaatsvinden waarin cultuur, natuur, his-
torie, kunst, muziek en theater elkaar tref-
fen op unieke locaties. Ook in onze regio.
Want de Vecht was immers de ‘ruggen-
graat’ van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie. Zo zijn er op 24 en 25 septem-
ber evenementen op het normaal niet toe-
gankelijke fort Abcoude. Er is een hele
mooie fietstocht uitgezet vanuit Vreeland
langs vijf forten, waarin de historie en ach-

tergronden van de forten en de waterlinie
toegelicht worden. Kijk op www.zichtopde-
vechtstreek.nl en klik op ‘Waterlinieroute’.
U kunt de route uitprinten of op uw smart-
phone onderweg bekijken. 

Fortenmaand

Ontmoeting van Lieke Marseille en Nena van der Meer met John de
Nooij en Peter Nagtegaal van de Dorpsraad Vreeland, op CSV
Ridderhof Vreeland. Onderwerp: de veiligheid van overstekende fiet-
sers op het kruispunt Vreeland Zuidzijde van de N201 en Singel.

Nena en Lieke hebben op school een workshop gevolgd, gege-
ven door Wendy Schenk, moeder van leerlingen op school,
die landschapsarchitect is. Het thema van de workshop was:
Vreeland, the place to be.
In die workshop hebben Lieke en Nena zich onder andere ge-
bogen over het gevaarlijke kruispunt van de N201 bij de ben-
zinepomp van de BP. Hun oplossing is een fietsbrug over de
N201 heen. Ze hadden een maquette gemaakt om het aan-
schouwelijk te maken. John en Peter van de Dorpsraad waren
enthousiast over de oplossing en de presentatie van Lieke en
Nena. “Een nieuw idee waar wij als Dorpsraad nog niet aan
hadden gedacht. Duurzaam, want er kunnen minder stop-
lichten staan. Een goedkopere oplossing dan het aquaduct
waarover al enkele jaren gesproken wordt, en dat ca. 30 mil-
joen zou moeten kosten. Een goede presentatie, goed voorbe-
reid en doordat ze de presentatie met zijn tweeën deden, was
het leuk afwisselend om naar te luisteren.” Nena en Lieke wil-
len graag weten wat hun fietsbrug zou moeten kosten?  Jacco
Groeneveld, die in de werkgroep N201 van de Dorpsraad zit,
heeft een prijsindicatie gegeven van ca ? 500.000,--. 
John en Peter hebben uitgelegd dat de Dorpsraad een advise-
rende functie heeft, maar geen beslissingen kan nemen. Zo
hebben zij in mei 2011 en juli 2012 al een brief gestuurd aan
de gemeente en de provincie over het kruispunt. Daarin doet
de Dorpsraad voorstellen voor verbetering van de veiligheid
voor het kruispunt: flitspalen plaatsen om door-rood-rijders
te kunnen beboeten, het afsluiten van een dubbele rijbaan in
oostelijke richting, een detectiesysteem plaatsen zodat het
stoplicht pas op groen kan voor automobilisten als de ande-
re verkeersdeelnemers niet meer op de weg zijn. Ook kan de
provincie nu zien hoeveel auto’s door rood rijden; deze infor-
matie wil de Dorpsraad hebben om de ernst van de zaak te
doorgronden.
Peter en John hebben uitgelegd dat Vreeland precies op een
hoekje van de provincie Utrecht ligt, waardoor de provincie
niet zoveel aandacht voor ons heeft. Bovendien heeft
Hilversum moeite met de verkeersafwikkeling van door de
stad. Als er meer verkeer door een oplossing van de files op
de N201 Hilversum inkomt, loopt het daar helemaal vast.
John had tekeningen van de provincie bij zich van de brug
over het Amsterdam-Rijnkanaal. De Dorpsraad stelt voor om
de brug te vergreden tot 3baans. De provincie/Rijkswater-
staat onderzoekt of er een tweede brug kan worden naast ge-
legd om minder files  nu en in de toekomst te hebben. 
Ook is gesproken over de locatie van de CSV Ridderhof, die
volgens de nieuwste richtlijnen te dicht bij de N201 staat, dit
ivm gezondheid (fijn stof) en geluid, en wat voor oplossingen
hiervoor worden bedacht en geadviseerd. 
Het was een interessante middag voor alle partijen.



Op 2 en 3 oktober a.s. is het weer zo ver,
dan is de jaarlijks terugkerende oliebol-
lenverkoop een feit. De opbrengst van
deze actie is voor de senioren uit de de ker-
nen Vreeland, Loenen, Nieuwersluis,
Loenersloot en Nigtevecht. Zij gaan hier
een dagje van uit. De oliebollen worden in
Loenen gebakken door een groot aantal
vrijwilligers. Hier gaat heel wat aan voor-
af, zoals het appels plukken, schillen, en
klein snijden, het mixen van het beslag en
het bakken en inpakken. Van ‘s morgens
vroeg tot laat in de middag wordt hier
hard aan gewerkt. 
In de dorpskernen komen de vrijwilligers
huis aan huis om de bollen te verkopen.
Laat hen niet voor niets komen en zorg
door te kopen van de oliebollen dat de se-
nioren ook volgend jaar weer een dagje
uit kunnen gaan. Mocht u de verkopers
mislopen dan is het ook mogelijk om de
bollen in de hal van het Dorpshuis te ko-
pen, tussen 09.00 en 17.00 uur. Het is zelfs
mogelijk om de oliebollen van te voren te-
lefonisch te bestellen bij Hil Severrien, tel.
233034, Truus Geelkens, tel.06-12114884,

Ties Huisinga, tel. 232357 of Henk
Griffioen, tel 231846.
De oliebollen worden per 10 bollen in een
zak verkocht en kosten € 5,00 per zak.
We willen graag nogmaals onder de aan-
dacht brengen dat alles door vrijwilligers
wordt gedaan ten bate van de senioren. En
een laatste tip: u kunt de oliebollen prima
invriezen om op een later tijdstip te eten!
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De Historische Kring organiseert de ko-
mende maand twee interessante avon-
den. Op 27 september is er een avond over
het thema ‘het boerenleven de voormali-
ge gemeente Loenen’, dat aan de hand van
oude foto’s toegelicht zal worden door
Maarten Bootsma. Ongetwijfeld een feest
van herkenning voor veel Vreelanders!

18  oktober vertelt Juliette Jonker over het
interieur van de buitenplaatsen aan de
Vecht, die we immers wel altijd van de bui-
tenkant kunnen zien maar zelden van
binnen. Zo’n 100 mooie afbeeldingen il-

lustreren het verhaal van de ontwikkeling
van de buitenplaatsen en hoe erin geleefd
werd en wordt. Dorpshuis, aanvang 20.00
uur, toegang gratis. www.hkgl.nl.

Lezingen in het Dorpshuis

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

Meenthof 40, 
1241 CZ  Kortenhoef.  
Tel 035 - 65 6 05 48
www.oogzorg-briljant

zorg

De beste brillenglazen worden bij Briljant omlijst door de mooiste monturen. 
Grote en kleine merken presenteren stijlvol hun mooiste collecties. 
Laat u adviseren over de laatste mode en zet uw wereld weer op scherp.

Oogzorg

op z’n mooist

Oliebollenverkoop 2012
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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

‘Zouden wij de mensen eigenlijk niet een
soort stemadvies moeten geven?!’ Op ver-
schillende plekken kwam vooral in de
laatste dagen voor de verkiezingen deze
vraag op mij af. Nou ben ik zelf ook al een
paar jaar het spoor bijster en betrap me er
op tot op de verkiezingsdag me zwevend
te bewegen tussen enkele meer vaste posi-
ties. Maar waar dwarrelen de resolute par-
tijleiders de dag na de verkiezingen naar
toe?!
En wie heeft er gelijk in dit tijdsgewricht?!
Ik begrijp de zorg. En als ooit de waarheid
in het midden heeft gelegen, dan was aan
de vooravond van deze verkiezingsdag de
vraag of er hierna nog een midden is. Mijn
vermoeden was dat de vragers op één en-
kele partij doelden. Dan zou het dus geen
stemadvies zijn, maar een motie van af-
keuring naar deze kiezers. En daarom een
stellig ‘Nee!’ De kiezers van Geert Wilders
hebben namelijk gelijk. Of het gaat over
zieken, verkeerde lijstjes waar sommige
jongeren op voorkomen, over ouderen,
olijfolie en noem het maar op. Ja, zij heb-
ben gelijk! Er van uitgaande dat het hun
eigen ervaringen zijn en niet vage onlust-
gevoelens van horen zeggen.
In de oude boeken van de Talmoed uit het
begin van onze jaartelling horen we
steeds van heftige discussies tussen ver-
schillende partijen. De bekendste twee
zijn de scholen van Hillel en Sjammai.  De
school van Sjammai is de conservatieve
partij en deze legt de wet nauwkeurig uit
naar de letter. Sjammai krijgt in de mees-
te gevallen gelijk van de schrijvers van de
boeken. Hillel is een ander verhaal. Hillel

is open, hij houdt rekening met de zwak-
heden en gevoelens van de mensen. Hij
weet dat het niet altijd zo gemakkelijk en
eenduidig is. Hillel zoekt naar de geest
van de wet. De letter en de geest van de-
zelfde wet staan soms op gespannen voet
met elkaar. En dan horen we de schrijvers
van de Talmoed zeggen: ‘… de school van
Sjammai heeft gelijk…’ en in detail wer-
ken ze alle argumenten uit, en vervolgen
dan ‘… maar de school van Hillel heeft
méér gelijk…’
De bedoelde politieke stroming heeft ge-
lijk. Er zijn heel veel redenen voor mensen
om zich bang af te vragen hoe het voor
hen verder gaat. Er wordt angst opgeroe-
pen en die vrees moeten we onder ogen
zien. Er zijn veel gronden voor die beklem-
ming en ongerustheid. Helaas is het de
partij niet gelukt ook iets van hoop en per-
spectief uit te dragen. 
Nee, ik ben er niet in meegegaan een mo-
tie van afkeuring te geven aan oprecht be-
zorgde kiezers. Toch is het me ook niet ge-
lukt een stemadvies te formuleren. Het
komt niet verder dan een oproep: Politici,
wij hebben jullie gekozen. Wij belijden
schuld, het was misschien niet uit volle
overtuiging voor ons allemaal. We zade-
len jullie op met een grote taak en verant-
woordelijkheid. Vergeef het ons.
Misschien is er één partij die gelijk heeft,
want die verwoordt onze angst en vrees.
Van jullie vragen we misschien teveel, na-
melijk dat jullie méér gelijk hebben. Help
ons aan onze angsten en vrees voorbij te
komen, op weg naar hoop en toekomst –
naar vrede en gerechtigheid.

Meer gelijk...
Pieter Hoekstra

Pieter Hoekstra

De avond van 22 september belooft een
hele unieke avond te worden. Het is dan de
Nacht van de Buitenplaats met in de hele
provincie Utrecht allerlei activiteiten op
buitenplaatsen zoals theater, muziek,
dans, diner en rondleidingen. Ook op en
rond de Vecht is er die avond van alles te be-
leven. Alle buitenplaatsen zullen verlicht
zijn en een grootse sloepentocht van ver-
lichte boten zal over de Vecht varen.  Live
muziek en bijzondere boten als het
Utrechtse Statenjacht verhogen de sfeer.

Met dit evenement sluit gemeente Stichtse
Vecht het themajaar van de Historische
Buitenplaats af. Ter hoogte van Goudestein
zal de burgemeester de eindceremonie ver-
richten. Start van de tocht is om 19.30 uur
vanaf de Mijndensesluis, rond  23 uur zal
de tocht eindigen in Maarssen. Deelname
kost € 5,-, opgeven via www.sloepentocht.
nl. Hier vindt u ook diverse culinaire arran-
gementen voor die avond. Meer info over de
nacht van de buitenplaats met activiteiten-
kalender: www.nachtvandebuitenplaats.nl

Nacht van de buitenplaats

De KNV EHBO afdeling VREELAND is van
plan om in het najaar een beginnerscur-
sus EHBO te gaan geven. De hartreanima-
tie en het bedienen van de AED
(Automatische Externe Defibrillator)
wordt ook aangeleerd. De cursus bestaat
uit 12 lessen en wordt gegeven op de don-
derdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur
in het Dorpshuis in Vreeland. De kosten
bedragen € 195,-, dit is inclusief het lesma-
teriaal en het examen (deelname is niet

verplicht). Sommige ziektekosten verzeke-
raars vergoeden (een deel van) de kosten. 
Bij 10 deelnemers starten we in november
2012.
Bent u geïnteresseerd kijk op de web-site:
www.ehbo-vreeland.nl, voor een aanmel-
dingsformulier en een overzicht van de
lesavonden. 
Heb u vragen dan kunt u contact opne-
men met: Henk Griffioen, tel. 0294-
231846 of Elly Schot, tel. 0294-234508.

EHBO - Beginnerscursus 2012
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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 

Lezers schrijven

Seniorentocht 2012

Tel.: 0294 237 068    www.fysiotherapievreeland.nl

In samenwerking met de brede school CSV
Ridderhof  is besloten om een Plusklas voor
alle meer- en hoogbegaafde kinderen uit de
omgeving te starten.
Vanaf 30 oktober wordt er elke dinsdagoch-
tend in CSV Ridderhof een Plusklas georga-
niseerd voor met name hoogbegaafde kin-
deren vanaf groep 5. De Plusklas is bedoeld
voor meer- en hoogbegaafde kinderen van
alle basisscholen in de omgeving van
Vreeland, die iets méér willen of nodig heb-
ben. Méér plezier, méér inzicht in zichzelf,
méér kennis over denken en leren. Door sa-
men met andere kinderen te werken aan
moeilijke maar vooral leuke opdrachten,
op een manier die op school niet altijd mo-
gelijk is, kan een kind meer te weten ko-
men over zijn sterke en zwakke kanten en

hoe het hiermee om kan gaan. Dit is niet al-
leen leerzaam, maar vooral ook erg leuk en
inspirerend om te doen! In de Plusklas le-
ren kinderen hoe zij denken en leren en
hoe zij dat in het dagelijks leven en op
school gebruiken. Als je weet hoe je denken
in elkaar zit en langs welke stappen je
denkt, kun je je denken verbeteren en be-
grijp je jezelf en anderen beter. Hierdoor
gaat leren op school makkelijker en gaat
een kind zich zelfverzekerder voelen. Met
10 aanmeldingen kan de Plusklas direct na
de herfstvakantie op dinsdagochtend van
start gaan. De kosten voor deelname zullen
voor rekening van de ouders zijn. Plaatsing
van kinderen in overleg met school. Voor
meer informatie kunt u mailen met:
info@deDNKRS.nl.

De DNKRS Plusklas start

Het christelijk Gemengd Streekkkoor
”Sursum Corda” haalt al vele jaren iedere
3e zaterdag van de maand het oud papier
op in Vreeland. In de diverse dorpskernen
worden door de verenigingen op de zater-
dagen het papier opgehaald, met als doel
het papier van het afval de scheiden en
daarmee ook de clubkas op peil te hou-
den. Al het papier wat in de grijze kliko te-
recht komt is een belasting voor het mi-
lieu, de gemeente moet daar voor betalen.
Voor de gemeente is het voordeliger om de
verenigingen het papier op te laten halen
en hebben met de deelnemende vereni-
gingen afspraken gemaakt betreffende
het ophalen van het papier en een garan-
tie prijs per kg.  De gemeente stelt daar
dan ook een container en perswagen ter
beschikking. Voor het koor is het ophalen

van het oud papier een belangrijke bron
van inkomsten, met deze inkomsten wor-
den o.a. concerten en optredens verzorgd.
Wat de oud-papier-ophalers opvalt, is dat
er de laatste maanden belangrijk minder
papier wordt opgehaald .
Wij willen u, Vreelanders, vragen: steun
ons koor en zet op iedere 3e zaterdag van
de maand uw oud papier buiten dan
wordt het door de zangverening tussen
09.00 en 12.00 uur bij u opgehaald.
Tevens is het mogelijk, als u de ophalers
heeft gemist, uw papier in de container te
storten die bij de familie Van de Paauw op
de Kleizuwe staat.
Eerst volgende kranten ophaaldag is za-
terdag 20 oktober 2012. Overige ophaalda-
ta zijn 17 november en 15 december 2012.
Hartelijk dank! 

Oud papier ‘Sursum Corda’

Op donderdag, 6 september zijn de Vree-land-
se senioren een dagje uit geweest. Dit werd
mede mogelijk gemaakt door de opbrengst
van de jaarlijkse oliebollenverkoopactie. ‘s
Morgens om 08.15 uur stond er een grote bus
van Eemlandreizen bij het Dorpshuis klaar en
konden de zevenenvijftig senioren instappen
voor een reis richting de Veluwe. Onderweg
wees de chauffeur op bijzonderheden in de
omgeving. Het weer was goed evenals  de
stemming. Na een mooie route stond in de
Dennenhoeve te Nunspeet de koffie met gebak
klaar. Al snel werd druk geconverseerd en
oude verhalen opgehaald.

Hierna zijn we naar de kop van Overijssel ge-
reden. In Giethoorn hebben we in restaurant
Centrum na een aperitiefje de warme maal-
tijd genoten. Vervolgens zijn we ingescheept
in twee punters om Giethoorn en omgeving
over het water te verkennen. Onderweg naar
huis in de bus nam de chauffeur nog de afslag
Staphorst en liet ons daar nog genieten van
de huizen en vertelde ons anekdotes over de
gebruiken in Staphorst. In Vreeland hebben
we met een broodmaaltijd de dag afgesloten.
Zoals u ziet is de oliebollenverkoop niet voor
niets geweest. Alle kopers nog hartelijk dank.

Een deelnemer.

Bij VV de Vecht zijn er dit nieuwe seizoen
veel teams, met name in de  jongere leef-
tijdscategorie. Het F8 team van VV de
Vecht bestaat uit 8  stoere binkies uit
Vreeland. De kleding is wat groot en de
punten  moeten ook nog komen, maar ze
hebben er superveel lol in. Getraind  door

Sandra en Reinoud Kooijman en Olaf
Morel rennen de F-jes door het  veld op zoek
naar de bal. En soms een madeliefje. Of een
vliegtuig.  Gaande het seizoen zullen de
jongens naar eigen zeggen langzaam
transformeren in Wesley Sneijder, Lionel
Messi of Marco van Basten. Wie weet...

Terugkeer van de Sperwers?
Nou, bijna dan.



w: www.orthodontiepraktijkhilversum.nl
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auto oskamp

G
e
w
o
o
n
S
e
r
v
i
c
e

• 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

Welkom
Je weet vast wel het 4 oktober dierendag is.

Maar weet je ook hoe dierendag ontstaan

is? Dat kun je hieronder lezen. En wist je

dat er in Vreeland allemaal bijzondere

dieren wonen? Grappige, handige, gekke

en lieve dieren. Veel leesplezier!

Dierendag
Juffrouw Winter uit Brno in Tsjechië

schreef in mei 1927 een belangrijke brief.

Zij stelde voor om één dag per jaar speci-

aal aan de dieren te denken. Die brief

stuurde zij naar Margaret Ford in Londen.

Miss Ford was voorzitster van de wereld-

vereniging van de dierenbescherming. Zij

vond het een prachtig idee en de beide da-

mes kwamen overeen dat 4 oktober een

goede datum voor zo'n dierendag zou

zijn. Dat is namelijk op de katholieke ka-

lender de dag van de heilige Franciscus

van Assisi.

Franciscus woonde in de twaalfde eeuw in

Italië. Eerst leefde hij een beetje wild. Daar

kreeg hij spijt van en toen vond hij het be-

langrijk dat iedereen hoorde wat in de

Bijbel staat geschreven. Daarom vertelde

hij over God, aan ieder die het maar wilde

weten, zelfs aan de dieren in het veld. En

ze kwamen luisteren, de vogels, de vissen,

de hazen, de herten. De meeste mensen

weten dat niet en vieren op 4 oktober ge-

woon dierendag. Ze geven hun goudvis ex-

tra vissenvoer, kopen een koeienbot voor

hun hond of gaan de eendjes in het park

oud brood voeren. 

Mijn dwerghamster
Ik heb een dwerghamster en die is heel lief

omdat die helemaal niet bijt en hij heet

Stuart. En het een heel heel klein diertje is

en die heeft heel veel haar en hij heeft ook

een klipje wat aan de kooi zit en dat heeft

hij helemaal stuk gemaakt omdat hij hele

scherpe tanden heeft. Dimo

Mijn hond Puck
Mijn hond is bijzonder omdat hij op een

koe lijkt. Een koe? Dat is toch raar, dat

vind ik ook maar het is gewoon zo. En hij

kan een koprol en een raam opendoen.

Het is een Jack russel. Dat was het dan over

mijn hond Puck. Tom

De pad in de tuin
We hebben een pad in onze tuin. Elke dag

komt ie uit zijn hol. Een keer ging die een

trappetje in onze hut en ging via de glij-

baan naar beneden. Joshua

Mijn huisdieren
Mijn huisdieren waren een konijn en een

cavia. Mijn cavia die was 2 jaar en hij is

heel bijzonder omdat hij uit het hok gelo-

pen is en naar binnen is gegaan. En door

een heel klein gaatje in een la gekropen.

En mijn konijn heet Nijn en zij was vier

jaar. Zij is ook echt heel bijzonder want zij

is een keer op haar poten gaan staan en

deed een soort dj na. Jimi

Mijn puppy
Een herder was mijn droom toen ik twee

was. Ik kreeg Snuf toen ik vier was. Ik

moest hem verlaten toen ik terug naar

Nederland moest. Ik mis hem wel! Pepijn

Mijn huisdieren
Mijn huisdier heet Joop. Zij is bijzonder

omdat zij een keer de deurklink eraf heeft

gebeten. En ze is een jaar ouder dan ik. Het

is een labrador, een hond. Zij heeft in mijn

bed geplast toen ik drie was. En ik heb ook

een poes en die heet Jelle. Die is al één keer

zwanger geweest en ze is nu pas één. En ze

is nu weer zwanger. Dus wie er poesjes wil

moet maar langskomen! Toen ze uit het

asiel was en thuis was kwam ze met haar

staart tussen de deur. Toen kon ze einde-

lijk mauwen. Julia

Mijn huisdier
Al mijn huisdieren zijn bijzonder omdat

ze heeeeeel oud zijn. Onze dwerghamster

heeft een renrat in zijn kooi. En daar kan

hij op klimmen. En mijn kip woont bij het

konijn, daar slaapt hij ook. Bart

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

�

Je weet niet wat je hoort!

Je verdwijnt in prachtige verhalen, 
spannende achtervolgingen, 

zwijmelen bij romantische scenes.
HOORSPELEN op cd’s !

Luisteren, een heel speciale ervaring

www.hoorspelfabriek.nl
Voorstraat 21

Tel:237304

Te koop bij Tierelantijn!!!

Mijn poezen
Mijn  poezen zijn bijzonder omdat: het

tweelingen waren, ze leken helemaal niet

op elkaar, van uiterlijk en van innerlijk.

Bundy was een harige knorrige poes. Als

je haar wou aaien krabte ze je. Ze stierf op

haar 18e. Lula was daarmee vergeleken

heel lief. Lula had niet veel haar. Ze heeft

me een keer beschermd tegen een hond

die mij wou aanvallen toen ik één was. Ze

krabte hem toen op zijn neus en de hond

is nooit meer teruggekomen in ons huis.

Lula was mijn beste vriendin. Lula en

Bundy waren zelf heel lief tegen elkaar,

maar toen Lula stierf hoorde je nooit meer

hun pootjes op de houten vloer. Ik mis

haar nog steeds! Pink

Molly
Mijn huisdier heet Molly. Ze is heel lief. Ze

is ook grappig en slim. Het is een poes, ze

kan goed balanceren. Want we hebben

een hek van een halve centimeter breed

en daar loopt ze op. En ze gaat altijd in een

doos zitten. En ze heeft een keer een snee

op mijn borst gekrabt en ze valt elke kat of

poes aan van achteren als ze op haar ter-

rein komt. Mathijs

De hond van mijn vriendin
Mijn beste vriendin die heeft een hond en

die heet Joop. Ik vind haar zo lief. Ik ging

met Julia en Joop spelen en toen heb ik de

bal gegooid dat was bij de school. De bal

ging op het kleuterplein en toen moest zij

op het kleuterplein springen om de bal te

pakken. Merle

Het paard
Het paard in Aruba ken ik heel goed en

toen ik met hem in de bak ging toen was

ik het hek vergeten dicht te doen en toen

liet ik de teugels los en kwam ze me ach-

ter na terwijl ze dat niet geleerd had.  Evie

Mijn duif
Mijn duif is een bijzonder dier: Hij heet

Pietje. Hij is 9 jaar en zijn kunstje: Hij kan

in de lucht een koprol maken. En daarom

vind ik duif een bijzonder dier! Verder is ie

de leukste van de hele wereld! Lucas

Mijn poes
Mijn poes en kat zijn een tweeling. Ik heb

ze voor mijn verjaardag gekregen. Ze wil-

den met elkaar vrijen, maar als ze dat

doen dan krijg je dyslectische poezen. Dus

we hebben de balletjes van het mannetje

eruit gehaald. Ze zwemmen soms en ze

schaatsen en ze zijn twee jaar. In mensen-

jaren zijn ze veertien en ik ben negen. En

ze zijn heeeeeel lief! Renée

Mijn poes
Mijn poes is lief en grappig omdat als je

een dag lang weg bent wil ze naar buiten

en dan gaat ze naar de voordeur. En dan

springt ze met haar poot op de klink en

dan is de deur open. Dan doet ze hem na-

tuurlijk niet dicht en dan bellen onze bu-

ren dat onze deur open staat. En als ze

moet poepen in de nacht poept ze altijd in

het hoekje van de douche. En als je haar

optilt wordt ze helemaal wild. Pleun

De kat Joosie
Me kat Jossie die dik is en nooit door het

kattenluik gaat. Alleen als wij op verkatie

zijn gaatie erdoorgeen. Hij sprong een

keer tegen de deurklinhjk aan en de deur

ging open. Hij heeft ook nog een keer lek-

ker gewzommen in de sloot en heeft nog

een keer leefende muis mee in huis geno-

men. Joris

Vissenkom
Vroeger toen mijn broertje 1 jaar was is er

een vis uit de kom gesprongen. Mijn broer-

tje dacht toen wat is dat. Dus toen kroop

hij erheen. Mijn moeder zag dat dus heeft

ze de vis nog net op tijd gepakt voordat

mijn broertje dat deed. Nu hebben we 4

vissen. Als het zusje van mijn vriendin

dan komt blaast ze in de vissenkom. Ëén

vis vind ik bijzonder omdat die oranje

zwart en wit als kleur heeft. De andere is

oranje en heeft een zwarte streep over zijn

rug. Nu heeft hij alleen nog een zwarte

stip. Anne

Kinderboekenweek
Het motto van de Kinderboekenweek is

Hallo Wereld! Er zijn diverse activiteiten

in de Bibliotheek Loenen, waaronder de

zangworkshop door Robert Hoving zater-

dag 6 oktober 14.00 uur. Kinderen leren

tijdens de workshop 'Zingen doe je zo' een

lied zingen, dat aan het einde van de

workshop ten gehore wordt gebracht.

Kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen mee-

doen voor 2 euro. 

Aanmelden kan bij de Bibliotheek

Loenen: loenen@bibliotheekavv.nl Voor

meer informatie kijk op www.biblio-

theekavv.nl of www.zingenzo.nl of

www.theaterschoolkleinekunst.nl
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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

Kerkplein 7
Kerkplein 7 is een verrassend hoekhuis.
Verrassend omdat het veel groter is dan je
denkt doordat de dubbele garage een leu-
ke speel/berg- en hobbyruimte is gewor-
den van zo’n 30 m2 mét een grote vide.
Wie thuis wil werken, kan dat bijvoor-
beeld heel goed op de vide doen. Marjan
van den Heuvel: ‘Twaalf jaar geleden heb-
ben we dit huis gekocht en tussentijds
hebben we nog vijf jaar met onze twee
oudste kinderen Stijn en Daan in
Vancouver gewoond. Gedurende die tijd
was Kerkplein 7 verhuurd. Toen we terug-
kwamen hadden we onze dochter Steffie
erbij gekregen en stond Liz op het punt

om geboren te worden. Nu
Stijn dit jaar naar de middel-
bare school gaat willen we
graag dat hij zijn eigen kamer
krijgt en met vier slaapka-
mers komen we er één te-
kort….’ 
Dat het huis te koop staat bete-
kent niet dat de familie Van
den Heuvel uit Vreeland weg
wil. Integendeel. Marjan: ‘Het
is een heerlijk, gezellig klein-
schalig dorp. Vreeland is veilig
voor opgroeiende kinderen en
hier aan het Kerkplein is het
heerlijk spelen, maar ook ge-
zellig borrelen met buren.
Wat betreft een ander huis
hebben we interesse in de
nieuwbouwplannen van
Krijn-Jan Driessen. Er komen
namelijk ook bouwkavels te

koop en dan zouden we een huis hele-
maal naar onze zin kunnen bouwen.’
Dan somt Marjan nog wat pluspunten
van haar huidige woning op: ‘We hebben
twee eigen parkeerplaatsen, altijd rond-
om zon, een geweldig uitzicht op de mar-
kante kerk en de lichtval in de woonka-
mer is heel sfeervol. Ons huis staat nu drie
maanden te koop en er zijn al wat kijkers
geweest. En nee, haast hebben we niet.
Daarvoor houden we teveel van deze
plek.’ En dan tot slot de vraagprijs. Die is
429.000 euro. Meer informatie staat op de
site van Paul Makelaars. 

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

Ze zijn vanuit Vreeland niet te zien, maar
toch, het is goed om af en toe naar boven
te kijken en stil te staan bij alle ruimte-
schepen die door ons zonnestelsel razen.
Vijfendertig jaar geleden werden de
Voyagers I en II gelanceerd met het doel de
vier grote planeten in ons zonnestelsel -
Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus - te
bezoeken. Die stonden toen mooi op een
rij, iets wat meer dan eens in de 180 jaar
het geval is. En nu, na een reis van 18 bil-
joen kilometer - dat klinkt heel wat verder
dan 17 lichtuur - bereikt Voyager I de bui-
tenste grenzen van ons zonnestelsel en
staat op het punt om door de heliopauze
de interstellaire ruimte in te vliegen. Hoe
we dat weten? Het magneetveld van de
zon strekt zich uit tot ver buiten ons zon-

nestelsel. Net zoals het magneetveld van
de Aarde ons beschermt tegen de zonne-
wind, beschermt het magneetveld van de
zon, ons zonnestelsel tegen kosmische
straling, zeer energierijke deeltjes die bij
de explosies van sterren het heelal inge-
strooid zijn. Apparatuur aan boord van de
Voyager I laat momenteel zien, dat net die
straling behoorlijk aan het toenemen is.
Binnenkort gaat de Voyager I een nieuw
avontuur tegemoet en wordt het eerste
voorwerp door mensen gemaakt dat ons
zonnestelsel verlaat. De Voyager II zal
spoedig volgen. Aan boord van beide
ruimteschepen bevindt zich een gouden
grammofoonplaat met daarop informatie
over de Aarde. Want je weet maar nooit.

H.L.

Hemel boven Vreeland

De collecte voor KWF Kankerbestrijding
in Vreeland heeft € 1.967,62 opgebracht.
Wie de collectant heeft gemist kan alsnog
een gift overmaken op giro 26000 ten
name van KWF Kankerbestrijding in
Amsterdam. 
Met het geld dat de collectanten hebben
opgehaald blijft KWF Kankerbestrijding
zich inzetten voor minder kanker, meer
genezing en een betere kwaliteit van le-
ven. Dat doet zij echter niet alleen, maar
samen met patiënten, onderzoekers, art-
sen, donateurs en vrijwilligers. 
Samen moeten én kunnen we tegen kan-
ker strijden

Door de vergrijzing van de bevolking en
omdat kanker eerder ontdekt wordt, zal
het aantal kankerpatiënten de komende
jaren sterk toenemen.  De strijd tegen kan-
ker is dan ook nog niet gestreden.
Ondanks de goede resultaten hebben we
nog een lange weg te gaan want helaas
overlijden er nog jaarlijks 42.000 mensen
aan kanker. Er is nog een lange weg te
gaan. Wetenschappelijk onderzoek blijft
daarbij nog steeds heel hard nodig. De
KWF-afdeling Vreeland dankt daarom ie-
dereen voor zijn of haar bijdrage aan deze
collecte. 

€ 1.967,62 voor Kankerbestrijding
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Zo’n 25 minuten fietsen van Vreeland rich-
ting het noorden passeren we Zwaan-
wijck, even voorbij het dorp Nigtevecht.
Een fraai huis dat tot de verbeelding
spreekt vanwege zijn kasteelachtige uiter-
lijk en vanwege het feit dat er een aantal
BN-ers woont… Toch is dit huis nooit ge-
bouwd als buitenplaats, als tweede huis
voor de zomer dus. Het is in 1900 gebouwd
door weduwe Johanna De Pré-Theunissen
als huisvesting voor 15 ongehuwde alleen-
staande dames om deze ‘eene onbezorgde
levensavond te verschaffen’. Een soort
luxueus bejaardentehuis dus. Johanna was
een eenvoudige dienstbode uit Amsterdam
die trouwde met haar 20 jaar oudere, gefor-
tuneerde dienstheer. Zij kochten de oude
buitenplaats Zwaanwijck uit 1735, die op
deze plek stond. Na zijn overlijden wilde de
weduwe een moderner huis. Dat werd het
huidige huis, gebouwd in de toen populai-
re neo-renaissancestijl die teruggrijpt op de
17de,  eeuw, de gouden eeuw voor
Nederland. Voor zowel het uiterlijk als het
interieur werden de kostbaarste materia-
len gebruikt. Het huis werd naast de bui-
tenplaats gebouwd, die werd afgebroken
toen het nieuwe huis af was. 

Gulle gaven
De opening van het huis in 1897 werd
groots gevierd met een aubade door de
schoolkinderen van Nigtevecht en een
schitterend 20-gangen feestmaal. Men kon
toen ook het park bewonderen, dat een
waar lusthof was met slingerende paden,
vijvers met bruggetjes, een Chinese pago-
de, een Turkse koepeltent, een heuse kin-
dervilla, een volière en zelfs een schaaps-
kooi. In hetzelfde jaar schonk Johanna het
dorp een dorpspomp, een zegen in tijden

waarin geregeld cholera epidemieën uit-
braken door het drinken van vervuild
grond- of Vechtwater.  Ook schonk zij met
kerst brood, kleding en wollen dekens aan
arme gezinnen en verrijkte de kerk met
een zilveren avondmaalstel. 

Verval
Helaas overleed Johanna al twee jaar na de
opening van het huis. In haar testament
werd een stichting in het leven geroepen
die de dames van een luxe leven moest
voorzien, met gratis huisvesting, eten, en
rijtuigen, paarden, een koetsier en tuin-
mannen tot hun beschikking. De stichting
kon het geldverslindende geheel na een
aantal jaar niet langer betalen en het park
raakte in verval. Gebouwtjes werden ge-
sloopt, de paarden en rijtuigen werden af-
geschaft. Begin jaren ’70 besloot de stich-
ting het huis te verkopen aan een project-
ontwikkelaar, die het huis en koetshuis ver-
bouwde tot meerdere appartementen en
een zwembad en tennisbaan in het park
aanlegde. 

Uiterlijk hetzelfde
Uiterlijk is het huis nauwelijks veranderd,
zoals te zien is op de oude en de recente
foto. Het paard met wagen is alleen vervan-
gen door een eigentijdser vervoermiddel.
Binnen straalt het huis nog steeds de gran-
deur van de begintijd uit, met een majestu-
eus trappenhuis en lambriseringen en deu-
ren van Cubaans mahoniehout. Volgend
jaar op Open Monumentendag is het park
weer open voor het publiek, en kunt u even
dwalen door vroeger tijden. De overdadige
aankleding van het park uit de beginjaren
moet u er alleen zelf bij bedenken! 

J.J.

...en nu!

Zwaanwijck

Rondom 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
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De Oer-Vreelander
Veel mensen kennen Piet Severrien als de
secretaris van de Volkstuinen-vereniging
aan de Singel en de Spoorlaan. Sinds 1978
zorgt hij voor de contacten met de ge-
meente en met de mensen die de tuintjes
beheren. Het is een flink karwei. Op dit
moment zijn er waarschijnlijk woelrat-
ten, in elk geval wordt er groente aange-
vreten. Daar gaat Piet dan achteraan. Het
weer zat dit jaar ook niet mee. Eerst is veel
kapot gevroren, daarna was het nat. Daar
kun je niet veel aan doen. Het is wel be-
langrijk om de volkstuinen goed te onder-
houden. Dat scheelt een hoop onkruid
voor de overige tuinders, uiteindelijk
draait de vereniging op voor herstel als de
tuinder het erbij laat zitten, maar het
staat ook gewoon niet als daar een over-
woekerd stuk land ligt. Er zijn liefhebbers
genoeg. Op dit moment is het hebben van
een eigen biologische groentetuin bijna
een hype te noemen en de wachtlijst is er
ook naar. Maar veel mensen vergissen
zich toch in de hoeveelheid werk die een
goede volkstuin nodig heeft. Hij gaat zelf
zeker vier keer in de week een uurtje of
twee in zijn eigen moestuin aan de slag en
dat is wel wat minimaal nodig is. 

Grote vaart
Hij is geboren op Duinkerken, maar ver-
huisde als baby naar de Vossenlaan. Hij is
de oudste van 3, zijn broer Wim woont
nog steeds ook in Vreeland en zijn zus in
Hilversum. Hij ging naar de openbare
school. Opa was wethouder en wilde dit
graag zo. Piet zat bij de padvinders van de
Nifterlakengroep, die nu in Breukelen zit,
maar in Vreeland is opgericht. Na de open-
bare school ging hij naar het HBS, maar
dat was net na de oorlog qua vervoer niet
te doen. Vervoer ging met legerwagens die
zelden reden. Dat werd dus al snel de

Mulo in Hilversum, want dan kon je mee-
rijden met andere Vreelanders. Daarna
ging hij naar de Zeevaartschool om radio
officier te worden. Hij heeft 8 jaar op de
grote vaart gevaren voor de Koopvaardij
als radio officier. In een jaar tijd is hij de
hele wereld rond geweest, van
Amsterdam naar Zweden, via de onderzij-
de van Ijsland naar Amerika om kolen-
gruis te halen. Vervolgens via het
Panamakanaal naar Hawai (waarbij ze in
een heuse hurricane terecht kwamen), in
Japan 8000 ton kolengruis handmatig la-
ten lossen door kleine Japanse dametjes
met een mandje op het hoofd en via Japan
naar Zuid Afrika doorvaren. Toen door
naar Buenos Aires waar ze 6 weken voor
wal lagen om te lossen maar waar niets te
beleven viel omdat Eva Perron aan de
macht was en alleen de blik naar een
dame je celstraf zou opleveren. Na nog
een groot aantal plaatsen die Piet alle-
maal nog weet te benoemen kwamen ze
via Rio met een laadruimte vol ijzererts
aan in Bremen. De aardappelen aan boord
hadden 3 keer de tropen en 2 keer de po-
len gezien, dus die konden overboord ge-
kieperd worden. 

Penvriendin
Via het personeelsblad van Radio Holland
leerde hij, door een advertentie waarin hij
een penvriendin zocht, de zus van een col-
lega kennen. 52 jaar geleden is dat nu, Piet
en Greet trouwden en hebben inmiddels
2 kinderen en 4 kleinkinderen. Toen hij
Greet, zelf Groningse, trouwde werd het
ook tijd om meer aan de wal te zijn. Hij
was onder meer technische man bij van
Leer, werkte bij Philips in Huizen en werd
Hoofd Verbindingsdienst en Hoofd
Logistiek (hoofdofficier 3) bij de Bescher-
ming Bevolking (dienst die Nederlanders
moest bescherming in geval van oorlog of
een ramp, deze dienst werd in ’86 na de
koude oorlog afgeschaft). Daarna heeft hij
voor de regionale brandweer gewerkt. 

Groene vingers
Hij woont met Greet al op de Vredelant-
straat sinds de nieuwe wijk is gebouwd.
Daarvoor hebben ze op de boterweg  en
nog even twee jaar in Hilversum gewoond.
In het verleden was hij secretaris en later
voorzitter van de woningbouwvereniging
Vreeland geweest. Zijn grote hobby nu is
uiteraard de moestuin en in zijn tuin
thuis heeft hij een kas geplaatst waarin hij
momenteel al weer kleine spitskooltjes en
andere plantjes voor het komende sei-
zoen aan het opkweken is. Hij heeft ook
prachtige modelschepen en een trein-
baan gemaakt, al heeft hij daar de laatste
tijd wat minder tijd aan besteed.
Misschien in de winter weer, als de tuin
wat minder aandacht vraagt. 

Hij vindt dat Vreeland vroeger gezelliger
was. Het is nu onpersoonlijker en hij kent
ook niet iedereen meer. Dat is wel jam-
mer. De enorme lijst die hij mij laat zien,
van winkels die Vreeland in de periode
1940-1948 telde, getuigt ook van een hele
andere wereld. Hij heeft een fotografisch
geheugen en houdt van informatie over
vroeger, vooral over de regio of over de
Scheepvaart. DVD’s hierover koopt hij on-

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

OPEN TROUWLOCATIEROUTE
Op zoek naar de ultieme trouwlocatie?

Kom dan op zondag 30 september langs bij De Nederlanden 
tijdens de nationale Top Trouwlocatie Route, dé dag waarop 

het oriënteren naar trouwlocaties centraal staat.
Op deze dag nodigen wij geliefden vrijblijvend en zonder 

afspraak uit om sfeer te komen proeven bij ons aan de Vecht.
Want waar kun je nou beter trouwen?

Uiteraard zorgt Wilco deze middag ook voor 
een culinaire verrassing, dus wees welkom!

VEGETARISCHE RESTAURANTWEEK
De volgende restaurantweek is in aantocht, ditmaal de Vegetarische

Restaurantweek, welke plaatsvindt van 2 tot en met 7 oktober.
Gedurende deze week zal Wilco laten zien hoe lekker en verrassend

zijn vegetarische kunsten zijn.
Het vegetarisch 4 gangen menu is te reserveren voor lunch en 

diner en bedraagt € 40,00 per persoon.
Reserveren kan via 0294 232326 of info@nederlanden.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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line. Hij heeft door zijn kennis al redelijk
wat verbeteringen kunnen aanbrengen in
de berichtgeving van de Vreelandbode. 

De Import-Vreelander
Anne Tusveld (45) is een dynamische
dorpsgenote. Naast haar drukke baan bij
het Zweedse Verkeersbureau (Visit
Sweden), de opvoeding van haar drie kin-
deren en het voorzitterschap van het
Oranje Comité, vindt ze ook nog tijd om
het onlangs gehouden huttenbouwfestijn
mede te organiseren. “Ik heb gewoon veel
energie.’’

Anne, haar man Rob en de kinderen David
(11), Ruben (9) en Eva (6) wonen op een
idyllische plek aan (en eigenlijk op) de
Vecht. De modern vormgegeven woonark,
net buiten de bebouwde kom aan de
Nigtevechtseweg, biedt veel ruimte en
licht maar ook om de boot heen kunnen
de kinderen zich uitleven in het eigen ha-
ventje of in de zeer ruime tuin met het bij-
behorende voetbalveld. Vreeland en om-
geving kent Anne al sinds haar jeugd.
Alhoewel ze, samen met een oudere zus
en jongere broer opgroeide in Goor
(Twente), leerde ze de Vechtstreek al jong
kennen door de familie van haar moeder
die woonde in Breukelen, Loenen en
Vreeland. “De broer van mijn moeder
woonde hier schuin tegenover. Bij de mo-
len van Vreeland en waar nu de nieuw-
bouwbuurt bij de molen staat, wat toen-
tertijd absoluut niet mooi was. In de mo-
len was een veevoederbedrijf gevestigd en
daarnaast was het fabrieksterrein.’’

Zweden
Haar dynamische leven ving gelijk na het
VWO aan toen Anne sterk voelde dat haar
leven zich buiten Twente zou gaan afspe-
len.  ‘’Ik wilde dat dorp uit en uitvliegen,
ben geen Tukker in hart en nieren. Ik was
een dromer, politiek betrokken en een
beetje New Wave-achtig.’’  Ze meldde zich
aan als uitwisselingsstudent en kwam
niet in het beoogde Frankrijk terecht
maar per toeval in Zweden. Het begin van
een sterke band tussen het
Scandinavische land en de Vreelandse.
‘’Daar woonde ik bij een gezin in
Linköping. Ik leerde vloeiend Zweeds spre-
ken en draaide mee in het laatste jaar van
de middelbare school daar. Na drie maan-
den besloot ik dat ik geen Engels meer wil-
de spreken en toen ben ik overgegaan in
het Zweeds. Taalgevoelig als ik ben, lukte
dat prima.’’ Op haar negentiende keer ze
terug uit Zweden maar vertrok na een
krappe week in Nederland alweer als au
pair naar Parijs. 

Studie
Na nog meer gereisd te hebben in alle uit-
hoeken van Europa (“met mijn gitaar op
straat verdiende ik wat geld als interrai-
ler”) was het dan toch tijd voor een studie.
Het werd geschiedenis in Amsterdam. ‘’Ik
heb nieuwe en nieuwste geschiedenis ge-
studeerd, gespecialiseerd in de 19de eeuw.
Dat vond ik altijd zo’n interessante perio-
de. De tijd van de grote groei, de uitvin-
ding van de bacterie bijvoorbeeld en de
Industriële Revolutie . Er gebeurt dan zo
veel.’’

Na haar afstuderen  (“ik heb ook nog met
een beurs een half jaar in Toulouse geze-
ten”) werkt Anne een jaar als docent in
Amsterdam. Ook werd ze in de hoofdstad
verliefd op haar buurman Rob, waar ze
nog altijd haar leven mee deelt. En waar
het op amoureus gebied goed raak is,
zoekt Anne op het professionele vlak naar
de juiste richting. ‘’Het was een beetje
twaalf ambachten, dertien ongelukken.
Ik was bijvoorbeeld een tijdje interceden-
te, dat was het ook echt niet. Daarna werk-
te ik twee jaar als productie-assistente bij
de KRO radio. Dat was wel leuk.’’
In deze baan kwamen PR en Communica-
tie aan bod en dat aspect van de baan trok
de Vreelandse aan.

Wijnproeverijen
Ze behaalde in rap tempo de benodigde di-
ploma’s en kwam via wat omwegen bij
het Franse Verkeersbureau terecht als
pers-attaché. ‘’Ik vond het daar geweldig.
Je werkt dus dan voor de Franse staat met
als doel Nederlanders naar Frankrijk te
krijgen. Ik reisde me rot naar wijnproeve-
rijen in de Provence, naar Guadeloupe,
noem maar op.’’ Na een tussenstop bij een
communicatiebureau, en vlak na de ge-
boorte van oudste zoon David, werd Anne
gevraagd als Area Manager door Visit
Sweden, het Zweedse verkeersbureau. Het
land waar ze een jaar doorbracht woonde
en nog steeds veel vrienden bezocht. Het
jonge gezin woonde inmiddels in
Vreeland en Anne ging vier dagen in de
week met plezier aan de slag. Toen tweede
zoon Ruben zich aandiende verhuisde het
bedrijf van Alphen aan de Rijn naar
Weesp, makkelijker voor de logistiek en
kinderopvang. 

Sinds 2010 veranderde haar functie bin-
nen het bedrijf naar Travel Trade Manager
en Anne lijkt perfect op haar plek. ‘’Ik reis
wel zo’n tien keer per jaar naar Zweden
voor mijn werk. Mijn moeder is een enor-
me hulp in mijn gezin. Ik probeer nu iets
te minderen, en dat lukt. Full time werken
was niet meer haalbaar. Ik kwam soms
diep in de nacht uit Lapland thuis waar
het min veertig graden was maar stond
dan wel weer vroeg op het schoolplein. Ik
vond en vind mijn baan zo ontzettend
leuk. Daarom hou ik het zo goed vol.’’ 

Uit Vreeland wil het gezin niet meer weg.
‘’Ik denk dat ik hier wel oud wil worden,
ja. De kinderen springen zo in de Vecht, ze
hebben een bootje, vangen vis. We zitten
dicht bij het dorp maar met een fantas-
tisch uitzicht! Je woont echt buiten maar
toch overal vlakbij, dat vind ik echt heel
fijn.’’ 
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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

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
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Deze maand is de website www.plantage-
vredelant.nl gelanceerd. Op deze website
kunt u alles lezen over het project
“Plantage Vredelant”, de nieuwe woon-
wijk met ongeveer 60 woningen op ruime
kavels. Naar verwachting zal het bestem-
mingsplan eind dit jaar worden vastge-
steld waarna er gestart wordt met de ver-
koop van de kavels waarop de kopers hun
eigen woning zelf kunnen realiseren. 

Boekje over Vreeland
Op de website, onder het kopje ‘omge-
ving’ is een schitterend boekje te vinden
met informatie over het dorp. In het boek-
je “Vreeland” kunt u lezen hoe bijzonder

het is om in dit Vechtdorp te wonen.
Plaatselijke dorpsbewoners schrijven:
“Wonen in een dorp. Waar rust, veiligheid
en de vriendelijkheid van de menselijke
maat de hartslag van het leven bepalen. 

Waar je buren hebt die er voor je zijn.
Waar mensen elkaar nog groeten op
straat en tijd hebben voor een praatje.
Waar je je kinderen rustig buiten kunt la-
ten spelen. Waar je graag thuiskomt na
een drukke dag en nieuwe energie opdoet
voor morgen. Zo’n dorp is Vreeland. Een
hechte, maar gastvrije gemeenschap van
ruim 1500 bewoners”. 
www.plantage-vredelant.nl.

Plantage Vredelant

Sinds 2011 verzorgt theaterschool Kleine
Kunst in het gebouw van de brede school
CSV Ridderhof in Vreeland theater- en
zanglessen. Na de herfstvakantie starten
de lessen weer. Op maandag- en woens-
dagmiddag is het mogelijk om combiles-

sen theater/zang te volgen. Op maandag-
middag worden ook losse toneellessen
van een uur gegeven. Voor aanmelden en
meer informatie: www.theaterschoolklei-
nekunst.nl.

Theaterschool Kleine Kunst

Klaverjassen voor 55-plussers in het
Dorpshuis. Deze gezellige middag begint
om 13.45 uur tot ongeveer 17.00 uur. De
kosten zijn € 2,50 per keer, inclusief koffie
of thee. Gezelligheid staat voorop. Voor de

hoogste speler is een klein prijsje. De eer-
ste speelmiddag was 19 september jl.,
maar het is geen clubverband, u bent vrij
om te komen. Meer informatie: Hannie
Steenbrink, telefoon 0294-23 29 37.

Klaverjassen voor 55+

Uitslag loterij Dorpsfeest
De winnende lotnummers van de loterij van het Dorpsfeest

Lotnummer

Belleza 1 knipbehandeling 288

1 knipbehandeling 342

1 knipbehandeling 616

10% korting Boetiek 339

10% korting Boetiek 701

1 mini style tang 729

1 mini style tang 479

Tierelantijn 1 waardebon 285

1 waardebon 941

1 waardebon 619

1 waardebon 142

1 waardebon 901

1 waardebon 624

Kaashandel Erik de Vries 1 waardebon a 10 e 657

1 waardebon a 10 e 21

1 waardebon a 10 e 550

1 waardebon a 10 e 762

1 waardebon a 10 e 221

1 waardebon a 10 e 484

Hoorspelfabriek 2 cd’s 958

2 cd’s 353

Toverkikker Spulletjespakket 478

Spulletjespakket 576

Spulletjespakket 441

Voetbal 480

Voetbal 110

Dagwinkel 1 kado mandje 670

1 kado mandje 349

1 fles wijn 754

1 fles wijn 465

Meker Wonen borden Wonki Ware 108

Mtel 1 paraplu 675

1 paraplu 319

1 paraplu 666

Saskia’s Brocante 1 waardebon a €10,- 502

1 waardebon a £10,- 295

Happy Family Life Boekenpakket 966

Kleine Vriendjes / 

Borduurstudio ‘t Gooi 1 badlaken 486

1 badlaken 724

1 badlaken 986

1 badlaken 18

1 badjas 436

1 badjas 430

3e prijs: 

Theaterschool ‘Kleine Kunst’ 1 jaar les 927

2e prijs:

Uw Salonboot Waardebon voor 2 uur varen 378

1e prijs:

De Nederlanden 1 overnachting met ontbijt 392

Prijzen kunnen t/m 30 september as opgehaald worden bij 

Karin van Dis, Duinkerken 5.

Ook tijdens “De Nacht van de Utrechtse
buitenplaats”, op 22 september 2102, is er
weer een prachtig en sfeervol klassiek re-
cital in “De Schuur” van buitenplaats
Vreedenhorst. Het recital, dat een roman-
tische ontmoeting zal worden tussen bari-
ton Robert Hoving, pianist Tjako
Groenewold en violiste Reinette Thiadens
begint om 21.00 uur. Gespeeld en gezon-
gen worden o.a. stukken van Louis Spohr,
Bach-Gounod, Ibert, Ravel, Stravinsky.
Mocht u zich aan willen aanmelden voor
dit bijzondere recital op 22 september
dan kan dat via www.vreedenhorst.nl. Wij
zullen u verwelkomen met een kopje kof-
fie of thee en na afloop is er voor de lief-
hebbers nog een glas wijn. De kosten be-

dragen € 15,-- per persoon. Na uw aanmel-
ding ontvangt u een bevestiging met alle
details. Een mooiere start van de herfst
kunt u zich niet wensen.

Recital op Vreedenhorst

Vrijdag 12 oktober vindt de derde
Vreelandse  Vrijdagmiddagborrel plaats in
Lokaal Zuid. De komende bijeenkomsten
staan in het teken van het boek ‘Het derde
Alternatief, het principe van creatieve sa-
menwerking’ van Stephen Covey, bekend
van zijn bestseller ‘De zeven eigenschappen
voor effectief leiderschap’. Deze derde bij-
eenkomst zal Jan Frans Manten, eigenaar
van molen De Ruiter en succesvol onderne-
mer, spreken naar aanleiding van het
hoofdstuk over het derde alternatief op het
werk.  Deze netwerkborrels (drankjes voor

eigen rekening) zijn bedoeld voor alle pro-
fessionals, ZZP-ers en ondernemers met be-
hoefte aan inspiratie, verdieping en ont-
moeting. Zij vinden  elke tweede vrijdag-
middag van de maand plaats vanaf 15.30
uur. Voorafgaand aan elke borrel stuurt ini-
tiatiefnemer Pieter Hoekstra een relevant
filmpje of tekst ter voorbereiding.
Communicatie over de borrels verloopt via
de Vreeland-Linkedin pagina. Wie hier nog
niet bij aangesloten is maar het wel leuk
vindt mede Vreelandse ondernemers te ont-
moeten, kan zich aanmelden via Linkedin.

Vrijdagmiddagborrel
in teken van ondernemen
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Donderdag 4 oktober start de Foto- en
Video-club Loenen met werkgroepen. In
deze werkgroepen gaan leden een paar
maanden aan de slag met een thema naar
keuze, zoals architectuur, sport of natuur.
Wilt u zich verdiepen in een bepaald gen-
re of een specifieke techniek eigen ma-
ken? Kom dan vrijblijvend een avond
langs. In de werkgroepen zal elkaars werk
worden besproken op techniek, composi-
tie en zeggingskracht. Opdrachten wor-
den op de avond zelf of daarbuiten uitge-
voerd. En een excursie behoort tot de mo-
gelijkheden. 
Leden van de Foto- en Videoclub Loenen
komen bij elkaar op de eerste en derde
donderdagavond van de maand in ’t Web
te Loenen, aanvang 19.45 uur. Het is een
actieve club van zo’n vijftig leden waar-
van fotograferen en filmen hun hobby is.
De leden leren van elkaar en er is tijd voor
gezelligheid. De club bestaat uit mannen
en vrouwen, beginners en gevorderden.
Een lidmaatschap kost 40 euro per jaar.
Voor meer informatie kijk op www.fotovi-
deoclubloenen.nl.

Fotoclub start
werkgroepen

Ruim 83% van de Vreelanders maakten ge-
bruik van hun stemrecht! Dat is 10% meer
dan het landelijk gemiddelde. De grootste
partij in ons dorp is de VVD met 44,52 pro-
cent, gevolgd door de PvdA (14,61%) en
D66 (12,43%). Het CDA heeft met 9,22 pro-
cent een vierde plaats. De PVV behaalde
4,96 procent. De nieuwe partij 50PLUS
ging in Vreeland met 38 stemmen (3,30%)
goed van start. GroenLinks en SP scoorden
met respectievelijk 2 én 2,70% relatief

laag. In totaal werden in Vreeland 1381 be-
woners opgeroepen om te komen stem-
men en 1151 gaven hieraan gehoor!
Slechts één stem was uiteindelijk ongel-
dig.

Vreeland stemt vooral VVD
Opkomst veel hoger dan landelijk gemiddelde

Voetreflex- Chinese voetmassage
Voetmassage 1.15 uur € 35,00

Maak een Kennismakingsafspraak
Voor € 25,00

Neem deze advertentie mee
Voor informatie, Bel  of mail

Marjoleinbeukeboom@live.nl
06 – 20958461
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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)

Cor van Zadelhoff (74) heeft een pas-
sie voor de Vechtstreek, voor het be-
houd en herstel van historisch en cul-
tureel erfgoed. Maar ook voor het be-
houd van een zoals hij zegt ‘fantasti-
sche kleine woongemeenschap zoals
Vreeland. Er moeten mensen zijn die
met liefde in deze omgeving investe-
ren, anders kunnen we over 20 jaar
bijvoorbeeld niet meer met een koets
naar onze laatste rustplaats gaan’. En
dan doelt Van Zadelhoff op zijn stal-
houderij met begrafeniskoetsen in
Breukelen. Ook dit jaar is Van Zadelhoff
weer mede-sponsor van het Dorpsfeest.
Zelf kan hij niet aanwezig zijn, want als
ambassadeur van vastgoedconcern DTZ
Zadelhoff staan er nog reizen naar de
Verenigde Staten en Azië op de agenda. En
dat heeft volgens Van Zadelhoff ook veel
te maken met de huidige financiële crisis. 

Vreeland is volgens Van Zadelhoff een en-
thousiaste ondernemende gemeenschap
met mensen die weten dat ze op elkaar
zijn aangewezen. ‘Ik houd van het dorp.
En ik hoop dat die ‘liefde’ wederzijds is.
Het moet een wisselwerking zijn. 
Natuurlijk sponsoren we een en ander.
Wat en hoeveel weet ik niet precies. Net zo
belangrijk is dat de bewoners zich enthou-
siast inzetten. En dat gebeurt ook. Zo hou-
den we Vreeland levendig en vitaal. Ook in
tijden van crisis. We moeten niet teveel
naar de overheid kijken, maar er zelf – en
dus met elkaar - voor zorgen dat er initia-
tieven van de grond komen.’ 

De mooiste polovelden van Europa
In ons dorp wordt Van Zadelhoff in één
adem genoemd met de Polo Club
Vreeland, Groot Kantwijk en De
Nederlanden. ‘Ik ben eigenlijk bij toeval in
Vreeland terecht gekomen. We zochten
eind jaren negentig een geschikte locatie
voor een poloclub in het westen van het
land. Die locatie was nagenoeg onvind-
baar. Ook al vanwege de grondsoort.
Polovelden moeten een combinatie zijn
van klei en zand. Mijn aandacht werd ge-
trokken door proefboerderij Groot
Kantwijk die te koop kwam. Na een uitge-
breid bodemonderzoek bleek de locatie
heel geschikt. Als uitloper van het Gooi
lag op een diepere laag inderdaad zand.
We hebben overigens wel veel grondwerk
moeten verrichten, drainage aangebracht
met als resultaat dat we nu Vreeland op de
kaart hebben gezet met de mooiste polo-
velden van Europa. De stallen op het ter-
rein die niet geschikt waren voor paarden
hebben we omgebouwd tot kantoren voor
kleinschalige bedrijven. Ik ben overigens
geen eigenaar van de poloclub. Mijn in-
komsten bestaan uit het verhuren van de
velden en het vastgoed aan de poloclub en
de ondernemers. Inmiddels hebben we
ook de nabijgelegen boerderij Welgelegen
gekocht en verbouwd. De entreepoort is
nog origineel. Die is werkelijk prachtig.’

Waar vind je zo’n gek!
Na Groot Kantwijk kreeg Van Zadelhoff de
mogelijkheid om het pand – of zoals hij
zelf zegt ‘de stenen’- van hotel/restaurant
De Nederlanden te kopen. ‘Weer zo’n
unieke locatie met de Van Leer brug en al
die kleinschalige grachtenhuizen aan de
Vecht. Mijn plan was overigens om onder
het hotel een parkeergarage aan te leggen,
zodat het huidige parkeerterrein een an-
dere bestemming zou kunnen krijgen en
de aanblik fraaier zou worden. Een forse
investering die niets opleverde in de zin
van harde valuta. Helaas werden deze
plannen door de toenmalige gemeente
Loenen afgeblazen. Ik dacht, waar vind je
nou zo’n gek die wil investeren, alleen
maar om een locatie mooier te maken.
Gelukkig hebben we nu een gemeente
met een andere meer positievere instel-
ling. Er wordt nu gekeken naar waarom
iets wél kan en niet naar waarom het niet
kan.’ Ook De Nederlanden zet net als de
poloclub Vreeland op de kaart. Van
Zadelhoff: ‘Het restaurant wordt gerund
door de geweldige sterrenkok Wilco
Berends. Het is toch bijzonder dat zo’n
klein dorp zo’n toprestaurant heeft!
Hetzelfde geldt overigens voor de
Dagwinkel van Hageman en de andere ho-
reca. Je moet er niet aan denken dat
Vreeland geen supermarkt en kroeg meer
heeft. Dat zou een enorme verarming
zijn. Bij deze roep ik alle Vreelanders op
om niet alleen het vergeten pak suiker bij
de Dagwinkel te halen, want voordat je
het weet zit Vreeland zonder supermarkt.
Het gemak van een buurtwinkel is heel be-
langrijk.’ Dan, lachend: ‘En alle zestig-
plussers roep ik op om aan fitness te gaan
doen. Misschien moet er in Vreeland wel
een fitness centrum komen!’

Over mijn graf 
Van Zadelhoff heeft nog steeds een enor-
me passie en drive. Wat is zijn geheim? ‘Ik
heb van mijn werk, mijn bedrijvigheid
mijn hobby gemaakt. Noem het maar een
kostendekkende hobby. Dat kan ik ieder-
een adviseren om te doen. En voor de toe-
komst – als ik er niet meer ben – ligt een
continuïteitsplan klaar. Kijk, je kunt geen
vijftig jaar over je graf heen regeren, maar
voor de middellange termijn kunnen de
zaken wel goed geregeld worden.’

C.L.

In de Schijnwerper...
Cor van Zadelhoff over Vreeland: 

‘Ik hoop dat onze liefde wederzijds is’

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

zoekt
personeel 

in
bediening en keuken

Rijksstraatweg 189 • 3632 AC Loenen aan de Vecht

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

www.restaurantvlinders.nl



Het is echt waar en zo bijzonder. Jan van
Haagen vierde recent zijn 101ste verjaar-
dag! In het bijzijn van zijn familie, de bu-
ren en vrienden genoot hij met volle teu-
gen van de 3 taarten (1, 0 en 1), de verjaar-
dagsliederen, cadeaus en alle prachtige te-
keningen en werkstukken van de buurt-
kinderen. Als klap op de vuurpijl kwam
een heuse Fanfare speciaal voor hem in de
tuin spelen en ontstond spontaan een po-
lonaise onder de vele gasten. We wensen
meneer van Haagen alle gezondheid toe

en feliciteren hem hartelijk met deze
prachtige leeftijd.

Jan van Haagen 101!

Bazaar
Zaterdag 6 oktober Dorpshuis Vreeland vanaf 9.00 uur

Herfst in aantocht
op Korenmolen De Ruiter
De zomer is nagenoeg ten einde. Deze zo-
mer hebben de molenaars de stelling on-
derhanden genomen, diverse houten de-
len zijn vervangen, schilderwerk is voor
een groot deel hersteld.  Hopelijk is het
nog diverse zaterdagen goed weer is, zodat
ze het kunnen afmaken. Bovendien is bin-
nen ook voortgang geboekt met een aantal
projecten. De mengketel hangt op zijn
plek, de restauratie van buil (om van meel
bloem te maken) schiet ook op. En de aan-
drijving van deze machines op de wind is
al deels te zien. Aan deze projecten werken
de molenaars verder in de herfst en winter.

Ga kijken naar de vorderingen. Binnen-
kort ruikt het ook weer naar speculaas-
mix, een echt winters luchtje!
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DEMPER CONSULTANCY

DCDC
DEMPER CONSULTANCY
FINANCIEEL ADMINISTRATIEF ADVIESBURO

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

Namens de organisatie van het hutten-
bouwkamp willen we alle vrijwilligers en
sponsors bedanken. Dunnebier Print en
123 Inkt voor de vele pallets, de kaasboerde-
rij voor de overheerlijke kaas en ijsjes,
Lokaal Zuid voor de gesponsorde prijs voor
de ‘netste hut’ en de EHBO Vreeland voor
de pleisters. Daarnaast willen we Kees
Beelaerts bedanken voor het openstellen
van zijn landgoed tijdens de spooktocht,
die -dankzij verteller Sean Hofland, opper-
heks Ietje v/d Born en diverse andere ‘vrij-
willige’ zombies en geesten- deze keer wel
heel erg eng was. Tot slot willen we natuur-

lijk Simon en Tineke bedanken voor hun
gastvrijheid op de geitenboerderij en de
COCON, de jeugdclub van de kerk in
Vreeland. Dit wilden wij nog even kwijt
….en bent u nog wat kwijt dan kunt u con-
tact opnemen met een van onze comitéle-
den want er zijn weer diverse kledingstuk-
ken, hamers, koevoeten en zagen blijven
liggen. Dus mis je iets neem dan contact op
met één van ons als je wat mist. Tot volgend
jaar en groeten van de organisatie: Reinko
Abels, Nelly Jilesen, Kees van der Donk,
Janine Griffioen, Reinko Abels, Casper
Zeldenrijk, Wim Post en Anne Tusveld.

Mogen we dit nog even kwijt
en bent u nog wat kwijt?

Als u op vrijdag 21 september a.s. de molen in
vreugdestand ziet, dan heeft dit te maken met
het huwelijk van de overburen van de molen.
Nml. onze zoon Arjen van Nes, die op de
Bergseweg 10 als woont, trouwt dan met

Evelien Nagel uit Weesp. De vreugde stand van
de molen is een groet en felicitaties van de over-
buren aan het bruidspaar.

Groet Anke en Koos van Nes

Lezers schrijven    

Molen in vreugdestand

Te huur uniek appartement 
Op zolderetage van Slotzigt in Vreeland.

2 kamer appartement, 70 m2 met vrij uitzicht op de Vecht,
moderne keuken, parkeerplaats, gebruik tennisbaan en ge-
bruik dakterras. Aanlegplaats voor klein bootje is mogelijk.

Huurprijs is €1100,00  per maand incl. gas, water en elektra.

Reacties met enige persoonlijke informatie aan
Harto@xs4all.nl

Theaterschool Kleine Kunst
Na de herstvakantie starten de lessen weer

maandag 16.00 - 18.15 uur: kinderen vanaf 7 jaar
woensdag 13.30 - 15.45 uur: kinderen vanaf 7 jaar
woensdag 16.00 - 18.15 uur: kinderen vanaf 7 jaar
woensdag 18.30 - 20.45 uur: tieners en volwassenen
woensdag 19.45 - 22.00 uur: volwassenen

meer info: www.theaterschoolkleinekunst.nl of 0294 231182

Brocante, curiosa, vintage. Speelgoed en veel boeken. Grab-
belton, snoepwijzer en sjoelen. Knutselen met de kinderen.
Eigen gebakken lekkernijen en soep. Bosje bloemen en ca-
deautafel. Rad van avontuur draait ieder uur vanaf 10 uur

Inleveren spullen zaterdag 22 en 29 september van 10.00
tot 12.00 uur op het VIV-terrein, Raadhuislaan. De op-
brengst is ten behoeve van voorzetramen voor de kerk. 

De Protestantse Gemeente Vreeland
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Kijk voor alle adverteerders op: 

www.vreelandbode.nl

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 Melle Wierper. Zij
geeft voor de volgende maand het stokje door
aan Franka Perin. 

Een heerlijk mild, zoet dessert voor een zo-
merse avond. Gebruik verse perziken,
maar als die niet bij de hand zijn vruchten
uit blik, pas dan wel de hoeveelheid suiker
aan.  Haal de volgende ingrediënten bij de
Dagwinkel van Aloys  Tel: 0294 231 514

Ingrediënten (voor 4 pers.)
4 stuks zoete rijpe perziken, geschild, 
zonder pit en in dunne plakjes
sap van 1 sinaasappel
1 dl ongeslagen slagroom
2 eetlepels suiker
melk 
3 eetlepels honing
8 muntblaadjes

1. Bewaar 4 plakjes perzik voor garnering.
2. Doe de rest van de perziken, sinaasappel-
sap, slagroom en de suiker bij elkaar.
Pureer in de keukenmachine tot het meng-
sel zijdezacht is. Als het mengsel zo dik is
dat het niet gemakkelijk van de lepel valt,
voeg dan wat melk toe. Laat het mengsel in
een kom koud worden in de ijskast.
3. Serveer in vier afzonderlijke kommetjes.
Leg een plakje perzik op het mengsel in het
midden van elke kom en druppel de ho-
ning erover. Garneer met de muntblaadjes.

Eet smakelijk

Perzikcrèmesoep

Ook landelijk is er veel te lezen en te zien
over Vreeland en haar inwoners. In Esta
nr. 18 vertellen 3 Vreelandse moeder en
hun dochters over BFF’s (best friends fore-
ver). In de Telegraaf van 29 augustus stond
een pagina-groot artikel over Kees
Beelaerts en Juliette Jonker. Kees gaan we
ook nog terugzien in Jort Kelder’s “Hoe

heurt het eigenlijk”.  In de bijlage van het
FD, nr 29, staat het huis van familie
Bouma op de Klapstraat in ‘te koop’. En op
4 oktober zien we bij RTL5 in “Topchef”
Wilco Berends en zijn brigade. Verder is
Vreeland natuurlijk dagelijks te zien in
‘VRijland’, om 18.05 op Ned. 3.

Vreelanders in de media

Verkoop, 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


