
Een zonnige zaterdag 26 juni eindigde
muzikaal met het alweer traditionele
Brugconcert van muziekvereniging De
Vecht. Wat een gezellige en vrolijke avond
was het. Zo’n tweehonderd mensen had-
den hun plekje gezocht op de oever, al
dan niet voorzien van eigen stoelen en
drankjes. Onder leiding van René
Schumacher speelde het orkest op volle
toeren. Van ingetogen tot swingend was
het repertoire. Het optreden werd afge-
wisseld met gospelliederen van het
Pentecost Revival Choir uit Amsterdam,
bekend van Korenslag. Het koor trad niet
op in de originele bezetting want het lot
had beslist dat die avond Ghana tegen de
VS moest voetballen. 85% van de koorle-
den van de Pentecost Revival Choir ko-
men oorspronkelijk uit Ghana en ieder-
een die weet hoe belangrijk een WK voet-

bal is voor een Afrikaan, kan niet anders
dan berusten in de keuze die de meeste
koorleden maakten: niet naar Vreeland
afreizen. Niet getreurd, de muzikaal lei-
der Johnny regelde in één middag een
nieuwe cast die helaas nog niet zo inge-
zongen was. Door alle commotie kon het
koor ook niet op de generale repetitie ver-
schijnen waardoor de gezamenlijke num-
mers pardoes in het water vielen. Het su-
permooie weer, de extra stevige bezetting
van de Vecht en Friends olv René
Schumacher en de swingende solo blok-
jes voor het Pentecost Revival Choir
maakten veel goed. Het publiek was weer
in grote getale neergestreken (zonder vu-
vuzela’s gelukkig) en liet zich zowaar ver-
leiden tot enige beweging op de vreugde-
volle Gospel liederen.

Lees verder op pagina 3
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Van de redactie
Tropische hitte en de WK hielden Nederland en Vreeland in
de ban deze maand. Naar gelang Nederland verder kwam rich-
ting de finale, zagen wij steeds meer oranje versierde huizen
in het dorp! De feeststemming zat er ook goed in bij het
Brugconcert. U leest er over in deze Vreelandbode. Net als over
de oer-Vreelander Piet Remmink en import-Vreelander Bart
Buiter. Onze dominee Richtsje Abma gaat helaas Vreeland ver-
laten. Zij staat deze maand ‘in de Schijnwerper’. Jachthaven,
restaurant en bootverhuur Ottenhome is pas een jaar geleden
aan de Wijde Blik neergestreken maar is al een doorslaand
succes. Het verhaal daarachter staat in de rubriek
‘Bedrijvigheid’. Tenslotte weet u zo weer meer over de Hemel
boven Vreeland en over de start van Van Leer aan de Bergseweg
en op de Kinderpagina blikt groep 8 terug op hun basisschool-
tijd. Een zonnige vakantiemaand wensen wij u!       De redactie

Singel 1
3633 CW Vreeland

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

De Dorpsraad heeft zich de afgelopen
tijd weer met diverse zaken bezig gehou-
den die ons dorp aangaan. Zo was zij op
22 juni aanwezig bij de vergadering van
de vaste kamercommissie van de Tweede
Kamer. De agenda hiervan kondigde een
aantal grootschalige projecten aan die
betrekking hadden op wegenaanleg en
vaarwegen. Dit onderwerp was voor
Vreeland interessant in het kader van de
verbreding van 2 naar 3 banen van de te
vervangen Amsterdam-Rijnkanaalbrug
van de N201. De N201 zelf is niet expli-
ciet aan de orde geweest, hetgeen de DR
heeft doen besluiten zich rechtstreeks te
wenden tot minister Eurlings.
Voor wat betreft het aquaduct kunnen
wij melden dat de gemeente bij de pro-
vincie een verzoek heeft neergelegd voor
een budget. April jl. heeft de provincie
echter besloten om op dit moment geen
budget beschikbaar te stellen.
Op 24 juni jl.ontvingen wij een brief van

de gemeente waarin werd aangekondigd
dat de gemeente voornemens is om me-
dewerking te verlenen aan de bouwaan-
vraag van de UMTS-mast nabij het BP
benzinestation. Het ontwerpbesluit zal
in de VAR van 8 juli 2010 worden gepu-
bliceerd. In ieder geval zal de Dorpsraad
gebruik maken van het indienen van
hernieuwde zienswijzen (bezwaren).
Tijdens de afgelopen raadsvergadering
is het Dorpsplan besproken in de Raad
in verband met de opname hiervan in
het overdrachtsdocument van de ge-
meente Loenen naar de gemeente
Stichtse Vecht. De schriftelijke reactie
hierop wordt nog afgewacht.
Zoals u wellicht gemerkt heeft waren er
problemen met de website van de
Dorpsraad alsmede met de mailbox.
Inmiddels zijn beide problemen opge-
lost. Blijft u vooral reageren via de web-
site! De Dorpsraad is er immers niet al-
leen voor u, maar vooral door u!

Bericht van de Dorpsraad  

Swingend brugconcert Vreeland
Zwemmen in de Vecht op pagina 3
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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
Gemeentehuis Loenen
tel. 236262 E-mail: gemeente@loenen.nl
Open: ma t/m vr 09.00-12.00 uur
www.loenen.nl
Politiepost Loenen
tel. 0900 8844
ma- en don-middag van 13.30-16.30 uur
Apotheek ‘s-Graveland
tel. 035 6562110
Meenthof 32-34, 1241 CP Kortenhoef
Apotheek Loenen
tel. 232703
Albrechtlaan 2, 3632 BB Loenen
Verloskunde Wijdemeren - Vreeland
tel. 035 6953522 Thera van Erp
Verloskundige praktijk Kortenhoef e.o.
tel. 035 6566333 M. Boomars & A. Onvlee
www.verloskundigekortenhoef.nl
Stichting Tympaan
Koningin Julianaweg 52a
3632 EG  Loenen aan de Vecht
tel. 230400
loenen@stichtingtympaan.nl  
www.stichtingtympaan.nl
Zuwe Algemeen Maatschappelijk Werk
tel. 0346 263094
Angstel 138, 3621WC Breukelen
Spreekuur ma t/m vr 09.00-10.00 uur
Zuwe Thuiszorg
tel. 0346 260060
Angstel 138, 3621WC Breukelen
Wzc 't Kampje
Dagverzorging ma., di., do., vrij. 
Huishoudelijke ondersteuning 
tel. 233159
Dierenartsenpraktijk Loenen
Spinnerie 2, 3632 ET Loenen
tel. 231315
Dierenambulance Hilversum e.o.
tel. 035 6830300
www.dierenambulancehilversum.nl
Dorpsraad Vreeland
p/a Raadhuislaan 3, Vreeland
tel. 231558 of 06 15908850
e-mail: info@dorpsraadvreeland.nl
Vivium Klantenservice
Woonzorg-Thuiszorg-Services
Postbus 406, 1270 AK Huizen
Tel. 035-6924924, www.vivium.nl

Agenda

De Vreelandbode is een uitgave van
Stichting Vreelandbode (KvK 30238883)
Rekening 11.27.81.632 t.n.v. Stichting
Vreelandbode
Postadres: p/a Duinkerken 5, 3633 EM
Vreeland Email: info@vreelandbode.nl
Redactie: Sandra Boogert, Grace
Inklaar, Juliette Jonker, Annelies
Weijschedé, Renée Bink, Saskia lutje
Beerenbroek-Nooij en Barbara Mees
Met medewerking van: 
Harold Linnartz, Lis van Haagen, Connie
Lohuis en Engeline van Ee
Contactpersoon verenigingen: 
Sandra Boogert.
Advertenties: Karin van Dis:
info@vreelandbode.nl  
Tarieven advertenties op aanvraag
Administratie: Carola Marseille 
(penningmeester)  
Website: Rens van der Meer. 
Oplage: 1000 exemplaren. Drukker:
Dunnebier Print, Nederhorst den Berg
Kopij voor de volgende Vreelandbode
uiterlijk 18 augustus 2010 inleveren via
info@vreelandbode.nl.  De volgende
Vreelandbode komt uit op 26 augustus

De redactie behoudt zich het recht voor om
de aangeleverde teksten in te korten, danwel
niet te plaatsen, zonder opgaaf van redenen.

Protestantse Gemeente Vreeland
Zo 11 juli 10.00 Dienst van Schrift en 

Tafel Ds. R. Abma
Zo 18 juli 10.00 Ds. H. v.d. Vegt A’dam
Zo 25 juli 10.00 Ds. K. Vos Hoogerheide
Zo 1 aug 10.00 Ds. P.H. van Gilst Bussum
Zo 8 aug 10.00 Mevr. A.W. Creemer 

Kudelstaart

Belangrijke telefoon-
nummers en adressen

Kerkdiensten

Zomerfoto’s
Heeft u leuke foto’s van Vreeland in de zomer-
maanden? Zwemmende kinderen, hordes
fietsers, een zomerse bui, bbq’s en picknicks
in het dorp? Mail ze naar info@vreelandbo-
de.nl voor een zomerse pagina in augustus. 

Colofon

9 juli: start zomervakantie
17 juli: wandeling molen De 

Hoop/Loenderveense molen
16 aug. -
19 aug: Huttenbouwen
22 aug. Afscheidsdienst Richtsje Abma

aanvang 14.30 uur
23 aug: 1e schooldag basisschool
30 aug. - 
4 sept: feestweek CSV 100 jaar
4 sept: reunie basisschool CSV
11 sept: open monumentendag
11 sept: Dorpsfeest

Vechtzooitjes
Gezocht: een student of volwassene, die
het komende schooljaar, in Vreeland bij-
les kan geven aan een 2 Havo leerling in
Frans, Engels en misschien ook Duits.
Info: Fam. de Veer, tel: 234585

Gevraagd: Heeft u nog een (oude) oma-fiets
in de schuur staan? Ik neem hem graag
van u over. Martijn, 0294-414157. 

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

Bruiloften

Partijen

Recepties

Vergaderingen

Presentaties

Seminars

D
E O

LIFA
N

T

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

Iokai-Shiatsu
manuele lichaamstherapie

praktijk Henk Kieviet

Gezondheidscollectief 
Vreeland

Fetha 3
* Dieet- en voedingsvoorlichting

Mw. Y. van Erp, tel. 0294 - 26 54 48

* Mondhygiëniste
Mw. J. van Vliet, tel. 0294 - 23 24 87

* Verloskunde Wijdemeren-Vreeland
Mw. Thera van Erp, tel. 035 - 695 35 22

Spreekuur volgens afspraak
In samenwerking met “De Singel” centrum 
voor zorg en welzijn - www.singelzorg.nl
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Quality in food and wines

Fingerfood & diners 

Bedrijfslunches

Catering aan boord

Aankleding & decoratie

www.casacatering.nl    |   info@casacatering.nl

Vreeland Monique Bruins       0294-267704
Amsterdam     Susanne Bruins       020-3343854

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)

Greif Nederland B.V.
Industrial Packaging & Services

Bergseweg 6
3633 AK  Vreeland

Telefoon: 0294-238911

Vervolg van pagina 1
De Muziekvereniging kan met recht spre-
ken van een multicultureel muziekdra-
ma op de Vecht.

Veel dank aan alle vrijwilligers, stroomle-
veranciers, tappers, vaarders, sponsoren
van pontons en niet te vergeten onze be-

drijfsvereniging. Het publiek wordt van
harte uitgenodigd om Vriend van De
Vecht te worden zodat het dorp een vol-
gende keer met een nog boeiender pro-
gramma verrast kan worden, want het
blijft een unieke locatie en een uniek
event. Muziekvereniging De Vecht gaat
door, tot volgend jaar!

Swingend brugconcert Vreeland

Op 4 november 2009 zijn acht cursisten
gestart met de opleiding voor het
Eenheidsdiploma EHBO. Zij hebben elf
oefenavonden gevolgd, die werden ver-
zorgd door dokter M. van Mourik en ka-
derinstructrice, mevrouw I. Cornelisse.
Enkele avonden werd er medewerking
verleend door Lotus-slachtoffers. Dit zijn
speciaal opgeleide mensen, die in staat
zijn verwondingen levensecht na te boot-
sen, zodat het in de praktijk niet meer zo
eng is om een bloederige wond te verzor-
gen. 
Op 21 april 2010 hebben acht van de cur-
sisten examen gedaan en zijn allemaal
geslaagd. Alle acht zijn ook geslaagd voor
het bedienen van de Automatische
Externe Defibrilator. De afdeling is dus
weer acht leden rijker, die in staat zijn
om in geval van nood de medemens te
kunnen helpen. Hierdoor wordt meestal
voorkomen dat het letsel nog erger
wordt.
Op 30 juni 2010 zijn door wethouder, me-

vrouw Gera Helling van de gemeente
Loenen, de Eenheidsdiploma’s en het cer-
tificaat AED aan de geslaagden uitge-
reikt. Alle geslaagden kregen van de ver-
eniging een rode roos.
Mochten er nog mensen zijn die het voor-
beeld van deze geslaagden willen volgen
en ook een cursus willen gaan volgen,
dan kunnen zij voor inlichtingen terecht
bij Henk Griffioen, tel. 0294-231846 of  bij
Elly Schot, tel. 0294-234508. Bij voldoen-
de deelname zal er dan eind oktober/be-
gin november 2010 een nieuwe cursus
starten. Het cursusgeld bedraagt ! 195,-,
inclusief examen. Er zijn verzekerings-
maatschappijen die dit cursusgeld (ge-
deeltelijk) vergoeden.

De geslaagden zijn: De dames  J.A.
Griffioen, I. de Hosson-Vonk, M.W.M.
Jonkers, P.M. Vlug en de heren E.J.
Hazelhoff, W. v.d. Lee, en V. Stapper uit
Vreeland en mevrouw H. de Noo-Kool uit
Loenen aan de Vecht.

Diploma-uitreiking EHBO Vreeland

Zwemmen in de Vecht
De zomer is volop losgebarsten en de
Vecht zorgt net als vorig jaar voor de nodi-
ge afkoeling. Wat een gezelligheid! Op het
dijkje voor De Nederlanden lijkt het wel
een openlucht zwembad. De Nederlan-
den, eigenaar van de dijk, vindt het prach-
tig, maar wil een paar afspraken maken
om het leuk te houden:
• een ieder ruimt zijn afval op
• je mag tot de hortensia’s zwemmen,

niet voor de bankjes of het restaurant
zelf

• fietsen moeten bij school worden ge-
stald en niet op straat of bij De
Nederlanden

• het trapje dat De Nederlanden in sa-
menwerking met de Dorpsraad in de
Vecht heeft geplaatst moet blijven han-
gen waar het nu hangt

Naast deze afspraken willen we de zwem-
mers wijzen op gevaren van het zwemple-
zier:
• zwemmen naar de overkant en naar de

brug is met al de boten in de Vecht le-
vensgevaarlijk. Zelfs tijdens de
Sloepentocht vond dit plaats! 

• van de brug af springen mag niet! Niet
omdat de brugwachter dat vervelend
vindt, maar omdat het gevaarlijk is en
schadelijk voor de brug. Op de leuning
zitten mag ook niet!

Vergeet niet, de brugwachter is geen bad-
meester. Wij vragen ouders zelf de verant-
woordelijkheid voor de veiligheid van
hun kinderen te nemen.
We wensen iedereen nog een lange, war-
me zomer!
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Houd 
Vreeland 

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

Buitenzonwering
Binnenzonwering

Rolluiken
Horren

• Shutters
• Terrasoverkapping
• Lifestyle artikelen
•

Showroom: Nieuw Walden 33
1394 PA Nederhorst den Berg

Tel. 0294-255501 www.rofazonweringen.nl

Wij bakken nog op ambachtelijke wijze 
onze pannenkoeken

De keuken is geopend van 11.30 tot 20.00 uur 
en op maandag zijn wij gesloten.

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

* VERKOOP * SCHADE * REPARATIE * APK*
Binnenweg 24c - Loenersloot - Tel. 0294-293300

Brugstraat 1                                                    Ned. den Berg

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

WWW.KROONTWEEWIELERS.NL

Voor al uw bruiloften en partijen
Verhuur van biertap, tafels & stoelen
Levering van diverse dranken
Prijzen op aanvraag

De geboren en getogen Vreelandse Marijn
Gerritsen studeert aan de School van
Journalistiek in Zwolle. Zij schreef onderstaand
artikel over haar studiereis naar Ghana, eerder
dit jaar. De Vreelandbode hoopt de komende
tijd meer verhalen te publiceren van Vreelandse
jeugd die is ‘uitgewaaierd’ over de wereld.

Vanaf de hoofdweg in het kustdorpje
Teshi, iets ten oosten van de hoofdstad
Accra, zie ik ze al staan: de Ghanese doods-
kisten. Een vrachtwagen, een vliegtuig en
een bierflesje prijken op het dak van de
werkplaats. Nieuwsgierig naar het ver-
haal achter de bijzondere kisten loop ik
het terrein op. 

“Met onze doodskisten laat je zien wat
voor persoon de overledene was. De kist
moet een weerspiegeling zijn van zijn of
haar leven”, legt de baas van de werk-
plaats Daniel Museaoblie me uit. “Een vis-
ser wordt in een vis begraven, een café-
houder in een bierflesje en een piloot in
een vliegtuig.” Niet altijd heeft de vorm
van de houten kist met het beroep van de
overledene te maken, de doodskist kan
ook een symbolische betekenis hebben.
Zo wordt een rustig persoon die niet van
drukte hield in een vlinder onder de
grond gelegd en een leider in een leeuw of
een tijger. Ter illustratie laat Daniel me
een zwart-witte vogel zien. “Deze kist is ge-
maakt voor een koning, omdat die vogel
het symbool is in zijn paleis.” Wanneer ik
toestemming krijg van de baas om even in
de vogelkist te gaan liggen, laat ik me dat
natuurlijk geen twee keer zeggen.

Voor de sier
“Het duurt twee weken tot dat we een kist
afhebben. En dan is er hard doorgewerkt”,
zegt Daniel. Doordat er zoveel tijd in zit,
zijn de kisten niet goedkoop. De meeste

kosten rond de duizend Cedis, ongeveer
vijfhonderd euro. Veel Ghanezen kunnen
zich dat niet veroorloven. “Maar als ie-
mand heel goed is geweest tijdens zijn le-
ven, verkoop ik de kist soms ook wel voor
wat minder.” Daniels klanten komen ove-
rigens niet alleen maar uit Ghana. “Ik
krijg bestellingen van over de hele wereld:
Zuid-Afrika, Europa, Japan, de VS. Soms
niet eens om iemand in te begraven, maar
gewoon voor de sier. Omdat ze mijn kisten
zo mooi vinden.” 

Jaren ‘50
Het idee voor de bijzondere doodskisten is
ontstaan in de jaren ‘50. Daniel: “De moe-
der van een creatieve timmerman had
haar hele leven zo graag willen vliegen,
maar het was er nooit van gekomen. Toen
ze overleed timmerde haar zoon een
doodskist in de vorm van een vliegtuig voor
haar. Zo kon ze naar de hemel vliegen.” 
Iedereen in het dorp was diep onder de in-
druk van het vliegtuig en de opdrachten
voor speciale doodskisten stroomden bin-
nen bij de timmerman. Een traditie was
geboren. 

Groot feest
De vrolijk beschilderde kisten passen erg
goed bij de begrafenis die je krijgt als wel-
gestelde Ghanees. Van een treurige bijeen-
komst is in Ghana namelijk geen sprake.
Drank, muziek en eten zijn de belangrijk-
ste ingrediënten bij een uitvaart. En hoe
meer mensen er komen, hoe beter. Dat
laat namelijk zien dat je een belangrijk
persoon was. Zelfs onbekenden en toeris-
ten zijn van harte welkom. “Een begrafe-
nis is hier een groot feest. Vooral wanneer
je oud bent geworden en een natuurlijke
dood bent gestorven wordt er flink uitge-
pakt”, vertelt Daniel. Eigenlijk jammer
dat je er zelf niet bij bent.

In een vliegtuig naar de hemel
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Huiswerkcursus                           Bijlessen

www.studycompany.nl 0294-234883
Breukelen & Bussum

DEMPER CONSULTANCY

DCDC
DEMPER CONSULTANCY
FINANCIEEL ADMINISTRATIEF ADVIESBURO

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

Dames-, 
Herenkapsalon 

en Modeboetiek 
Exclusieve verkoop 

van Boútriba
Pure bodycare for kids

Bel voor een afspraak 0294 230028
maandag gesloten

Breedstraat 1-3, Vreeland

Lezers schrijven
“Bedankt”
We willen graag de volgende mensen be-
danken voor het helpen bij de verbou-
wing en de verhuizing naar ons nieuwe
stekje aan het Maartenplein:
- Aannemers Bert en Peter van Vliet: be-
dankt, wat hebben jullie een werk ver-
zet in een korte tijd, het resultaat is fan-
tastisch. Jullie zijn een aanrader voor
een ieder die iets wil laten timmeren of
verbouwen!

- De electricien: die met veel geduld het
electra heeft geplaatst 

- Opa en oma Vreeland: opa voor al het
klussen en oma voor alle verzorging
van onze kids, het strijken van de was
en het koken

- Familieleden, kennissen en vrienden:
die geholpen hebben bij het uitbreken
en het verhuizen

- De directe buren: jullie hebben wel aar-
dig wat lawaai en rommel voorbij ho-
ren en zien komen 

- De buren van nr 25: bedankt voor het
mee eten en het helpen bij het sauzen
van de muren en plafonds

We zijn erg blij met ons nieuwe plekje en
hopen hier lang van te kunnen genieten
met onze kinderen.

Groet, Bob en Kitty Wennink

Nederland verkeert in euforie

RTL-Sportverslagge-ver Marcel Maijer, woont in
Vreeland en is voor het WK in Zuid-Afrika.

Nederland verkeert in euforie. Het hele
land juicht na de overwinning van Oranje
op Brazilië. Het hele land? Nee, in een klein
dorpje aan de Vecht staan de gezichten op
onweer. Daar was al het geld gezet op een
zege voor ‘de goddelijke kanaries’. Immers,
dan kwam papa weer thuis. Ruim 4 weken
was toch echt wel meer dan genoeg... En
dus werd er dag en nacht in geel en groen
geslapen, moest ik toch vooral aan de
Braziliaanse spelers vragen of ze tegen
Nederland wel goed hun best zouden doen
en konden Kaka en Dani Alves zich in de
aanloop naar het kwartfinale-duel nauwe-
lijks grotere en fanatiekere fans voorstellen
dan mijn twee dochters... Helaas, papa
moet nog even door. En dan ook maar ge-
lijk tot het einde... Hoe het toernooi ook ver-
der zal verlopen, wereldkampioen of niet,
dit WK in Zuid-Afrika zal mij zeker lang bij-
blijven. Misschien is het niet direct een bij-
zonder, maar dan toch zeker een gedenk-
waardig evenement. En dat komt voor een
groot gedeelte door de Zuid-Afrikaanse be-
volking. Nog nooit heb ik me op een groot
voetbaltoernooi zo vrij en relaxed gevoeld.
Alles kon, alles mocht. Parkeren bij het sta-
dion zonder parkeerkaart, ‘oh, ik knijp wel
even een oogje toe’, vooraf aan de wedstrijd
nog even het veld op, ‘geen probleem’.
Maar het mooiste was nog dat ik zonder
kaartje gewoon de wedstrijden kon bekij-
ken. Een unicum. Alle journalisten krijgen

om het toernooi te kunnen volgen een ac-
creditatie met daarop cijfers die je toegang
geven tot bepaalde ruimtes als stadion,
veld, media-ruimtes etc. Maar wil je een
wedstrijd bekijken, dan heb je een extra
kaart nodig. Voor televisie-medewekers he-
ten die kaarten: observer-seats. Er zijn er
maar een paar van en je zult begrijpen dat
dergelijke tickets gretig aftrek vinden.
Maar op dit WK wordt over veel dingen niet
zo moeilijk gedaan en dus zat ik tussen
90.000 Zuid-Afrikanen bij de openingswed-
strijd van hun land tegen Mexico en wist ik
probleemloos een plekje te bemachtigen
op de eretribune bij Argentinië tegen
Nigeria. Diego Maradona zat slechter... Ter
vergelijking: bij het WK in Duitsland, 4 jaar
geleden, was alles pünktlich en gründlich.
Verdere uitleg lijkt me overbodig, maar
veel mocht er niet en veel andere wedstrij-
den - buiten Nederland om - heb ik daar dus
ook niet gezien.

Nog een groot pluspunt dit WK was de sa-
menwerking met de spelers. Echt heel pret-
tig. Niet in de laatste plaats vanwege de in-
menging van perschef Kees Jansma. Toen
Johan Derksen in het programma VI
Oranje de aanstaande vrouw van Wesley
Sneijder, Yolanthe Cabau van Casbergen er
ongenadig van langs gaf en onze nummer
10 vervolgens niet meer met ook maar ie-
mand van RTL wilde praten, wist Jansma
de boel te sussen. Voorwaar geen sinecure.
Het gaat hier namelijk om ego’s zo groot
als een olifant of zelfs een walvis. En om
alle vragen vast voor te zijn: de minst leuke
speler van Oranje is doelman Maarten
Stekelenburg. Wat een chagrijn! Zelfs na de
wedstrijd tegen Slowakije, waarin hij tot de
absolute uitblinkers behoorde, kon hij na
afloop niks leuks uit zijn mond krijgen.
Wie dan de leukste speler is? Robin van
Persie, zonder enige twijfel. Helaas heeft
hij zijn immense talent niet kunnen ten-
toonspreiden dit WK, maar voor mij kan
hij niet meer stuk. Het is niet alleen een ge-
not om hem te zien voetballen, ook hem in-
terviewen is genieten. Interessante ant-
woorden, nauwelijks gemeenplaatsen of
cliché’s en daarnaast ook nog een aardig
mens. Je zou bijna denken dat het geen
voetballer is...

UITVERKOOP!
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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

Als je over de N201 van Vreeland naar
Hilversum rijdt, zie je ter hoogte van
Kortenhoef aan de rechterkant
Ottenhome liggen aan de Wijde Blik.
Voorheen zat daar restaurant de Nieuwe
Zuwe, een winkel voor hengelsporters en
een verkooppunt voor de Vreelander
Sloep. Kortom, een groot perceel met een
aantal gebouwen en een jachthaven. En
dat alles gelegen aan de Wijde Blik, van
oorsprong een veenplas maar door zand-
winning is het een bijzonder grote en die-
pe plas geworden met water van een goe-
de kwaliteit.
Tim Emmelot zag in 2008 het perceel en
besloot het te kopen. Dat hij die beslissing
nam is niet zo verwonderlijk als je iets
meer van hem weet: Tim is opgegroeid in
Zwartsluis, in de buurt van Giethoorn,
aan het water dus. Na de Havo en de HTS
ging hij politicologie studeren in
Amsterdam en bleek daarnaast een neus
te hebben voor onroerend goed. Daar ver-
diende hij zijn geld mee. Na dat 15 jaar ge-
daan te hebben, besloot hij het roer om te
gooien en te gaan doen wat hij nog leuker
vond: handelen in boten i.p.v. huizen. Die
mogelijkheid was er ook omdat zijn
vrouw, die klinisch geriater is in het UMC,
instemde onder de voorwaarde dat ze bin-
nen 25 km van haar werk wilde wonen.
Met 3 kleine kinderen niet zo’n gekke eis.
Ja, en toen kwam jachthaven De Zuwe in
zicht. 
Toen Tim eenmaal De Zuwe gekocht had
moest hij er nog een bestemming voor vin-
den opdat het rendabel zou worden. Toen
hij hoorde dat watersportbedrijf
Ottenhome weg moest uit Loosdrecht
nam hij contact op met eigenaresse
Annemiek van de Water. Dat was een goed
gesprek, het klikte meteen maar
Annemiek zou met haar bedrijf naar De
Strook gaan, aan de andere kant van de
Loosdrechtse Plassen. Het liep allemaal
anders met als resultaat dat Tim Emmelot

toch in 2009 Ottenhome kon kopen, al
had hij niet meer dan een paar uur om
daar over na te denken. Maar Tim is een
snelle beslisser. Hij had overal in
Loosdrecht gekeken. Twee keer op het ter-
ras van Ottenhome gezeten en gezien dat
het daar druk was. De naam ‘Ottenhome’
was een begrip en het hele plan van ex-
ploitatie van het restaurant in combinatie
met de verhuur van zeilboten en sloepen
had hij al in zijn hoofd. Het blijkt na ruim
een jaar allemaal te kloppen. Samen vor-
men Tim en Annemiek de directie en heb-
ben ze een perfecte rolverdeling:
Annemiek doet het organisatorische ge-
deelte, de planning, administratie en de
verkoop van de partijen. Tim stuurt het
personeel aan maar is ook de man achter
het concept en heeft alle verbouwingen
geleid. Tijdens de rondleiding over het ter-
rein is het inderdaad opvallend dat alle ge-
bouwen volgens strakke regels prachtig
opgeknapt zijn waardoor er een eenheid
is ontstaan. De kleuren wit, zwart en oran-
je komen overal terug tot in het oranje
puntje van het grote zeil van de zeilboten.
Tim noemt zichzelf creatief en conse-
quent. Ik vraag of hij ook dyslectisch is.
‘Helemaal’, is zijn antwoord en daarom is
hij ook zo blij met Annemiek.
Oh ja, en dan is er nog ‘het strandje’.
Vanuit zijn jachthaven heeft Tim uitzicht
op ‘het strandje’. Nu een overwoekerde
plek aan een ondiepte in de Wijde Blik.
Het oude plan om ‘het strandje’ op te
knappen is weer uit de la gehaald vooral
omdat er nu een beheerder gevonden is in
de persoon van Tim. Er komt een kleine ki-
osk en sanitaire voorzieningen. 
Door Ottenhome is de Wijde Blik vooral in
de mooi-weer-maanden een stuk levendi-
ger geworden. Maar voor een bedrijfsuitje,
feest, vergadering of een bezoek aan het
restaurant kan je natuurlijk het hele jaar
terecht.

R.B.

Restaurant Het Arsenaal, 
Brasserie Paul Fagel met de Binnentuin 

& Theaterzaal ‘Klein Arsenaal’
Welkom op de plaats waar ambiance en gastronomie elkaar ontmoeten in het 

historische decor van Naarden-Vesting. De combinatie van drie locaties met elk
een geheel eigen karakter en sfeer maakt Arsenaal Restaurants Paul Fagel uniek

en multifunctioneel. Het Restaurant Het Arsenaal, De Brasserie Paul Fagel 
en de Binnentuin en Theaterzaal Klein Arsenaal (ruim 200m2) hebben een 

gemeenschappelijk kenmerk: de gastronomische magie van Paul Fagel.
Het is onze uitdaging om u te verrassen met een arrangement dat perfect bij u 
en uw gasten past. Daarom is letterlijk alles mogelijk bij Arsenaal Restaurants

Paul Fagel. Van ingetogen, intieme lunches en diners tot grote evenementen.
Maar ook voor een onvergetelijk huwelijksfeest is Arsenaal Restaurants 

Paul Fagel de perfecte plek. Zeker omdat we sinds augustus 2009 een officiële
trouwlocatie in Naarden-Vesting zijn! U kunt zelfs het ja-woord uitspreken 

in de mediterrane Binnentuin van Het Arsenaal.

2 gangen Lunch menu à ! 29,50 inclusief café complet 
3 gangen Diner menu à ! 35,00

7 dagen per week geopend voor diner.
Van maandag t/m vrijdag tevens geopend voor de lunch.

Kooltjesbuurt 1, 1411 RZ Naarden-Vesting
info@paulfagel.nl • 035 - 694 91 48 • www.paulfagel.nl

Cursus Intuitief Schilderen
Kijk voor meer info op www.dieuwerelema.nl, 
kijken naar: Cursussen/Workshops
Dieuwer Elema,
creatief therapeute/maatschappelijk werkster
Jan van Dieststraat 1, 3633 CL Vreeland
tel  : 0294-234536 mob.: 0611096274 
email : info@dieuwerelema.nl

Praktijk voor Creatieve Therapie

Bedrijvigheid in en rond Vreeland
Tim Emmelot van Jachthaven Ottenhome



Vreeland Vocaal is een klein ge-
mengd amateurkoor. We zingen
vierstemmige, klassieke stukken
en geven elk jaar tenminste één
concert zoals de laatste jaren in de
Grote Kerk van Vreeland. 
Momenteel bestaat het koor uit
zo’n 20 leden die iedere week op
de dinsdagavond van 20.15 tot
22.00 uur in Vreeland bij elkaar
komen.  Met piano-ondersteuning
en onder de bezielende leiding van diri-
gent Robert Hoving, wordt op die avond
gestreefd naar een mix van kwaliteit en
gezelligheid! Er is echter nog behoefte aan
versterking en daarom zijn we op zoek
naar nog een paar enthousiaste zangers
voor alle stemgroepen, liefst met koorer-

varing. Van belang zijn: goede zangstem,
kennis van notenschrift en de discipline
om thuis te studeren en wekelijks de koor-
repetities bij te wonen. 
Bent u geinteresseerd en/of wilt u meer in-
formatie, stuur dan een e-mail aan vreel-
andvocaal@gmail.com of bel 0294231409.
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Vreeland Vocaal

De traditionele Sloepentocht op 27 juni
rondom Loosdrecht was een groot succes.
Het weer was stralend en honderden men-
sen genoten van de mooie natuur en de ge-
zelligheid. Velen waren verkleed in het the-
ma ‘ridders en jonkvrouwen’. Helmen,
zwaarden, puntmutsen met sluiers eraan,

de creativiteit voerde hoogtij. De tocht voer
ook door Vreeland, en dat was in veel geval-
len goed te horen ook! Harde muziek, zin-
gende en dansende mensen... feestelijk was
het zeker, maar volgend jaar mag het soms
wel wat minder luidruchtig..!

Traditionele Sloepentocht 27 juni

Rijden op een Thaise TukTuk’s in
Vreeland. De laatste maanden heeft onze
dorpskern steeds vaker een Aziatische uit-
straling. Tuk Tuk’s kruipen over de brug,
parkeren bij de muziektent en de bijrij-
ders lopen vervolgens richting Restaurant
Noord Brabant. Waarom doen die vrolijk
gekleurde karretjes ons dorp aan? De re-
dactie belde met de TukTuk Company in
Diemen en sprak met Mirjam van Heuven
van ons vermaarde pannenkoekenhuis.  
De Thaise TukTuk is een absolute hit. Drie
wielen, links schakelen, recht rechts rem-
men en gas geven met de rechterhand.
Wie met een TukTuk wil rijden krijgt eerst
een korte training van pakweg een uurtje.
Even slalommen en om wat pylonen heen
en dan de weg op. De coach gaat mee. De
tocht gaat bijvoorbeeld via Baambrugge
en Nigtevecht richting Vreeland. En daar
staat Mirjam klaar met koffie en gebak, of
een ander gerecht van de kaart. Thaise
gastvrijheid kan ook in Vreeland. Mirjam:
‘Het zijn vaak gasten die een bedrijfsuitje
met TukTuk’s hebben. De gezelschappen
variëren van 50 tot 8 personen. Wij vin-
den het super leuk. Vanmiddag komt er
weer een groep. De contacten met TukTuk
Company zijn goed.’
De bijrijders strijken neer op de twee ter-
rassen die ons dorp rijk is.  Vaak zijn het

vrolijk gekleurde karretjes met GVB op de
zijkant. Tijd om te onderzoeken waar dit
fenomeen vandaan komt. Op internet ko-
men we de Tuk Tuk Company in Diemen.
“Wij zijn is met 50 voertuigen het grootste
Tuk Tuk bedrijf van Nederland. Met vesti-
gingen in onder andere Amsterdam,
Rotterdam, Den Haag, Tilburg en ‘s-
Hertogenbosch bestrijken onze Tuk Tuk’s
het hele land. In de zomer 2006 introdu-
ceerde Tuk Tuk Company de Tuk Tuk als
lowbudget taxi in Zandvoort. Het leverde
een nominatie op voor de van A naar
Beterprijs van het Ministerie van Verkeer
en Waterstaat”. In de lente van 2009 lan-
ceerde Tuk Tuk Company de eerste elektri-
sche Tuk Tuk op Nederlands kenteken.
Het bedrijf richt zich sinds 2008 primair
op het organiseren van bedrijfsuitjes met
Tuk Tuk’s, zoals Rally’s en Clinics. “Wij wer-
ken onder andere samen met de volgende
evenementenbureaus: Glope Events,
Holland Welcome Tours, Amsterdam
Events Company en ITB Holland. Wij doen
er alles aan om u een onvergetelijke dag te
geven met spanning, sensatie en Thaise
gastvrijheid!”. C.L.

Wat doen zij nu?

Schoonheidsbehandelingen met zachte en 100% natuurlijke producten
Onspannende Massages door professioneel masseur

Reiki Behandelingen  Zonnebank
We werken alleen op afspraak 0294-255425 info@enerki.nl 

We zien u graag binnenkort in ons schoonheidsatelier in Nederhorst den Berg.

Het gaat ook wel eens mis, zoals op zaterdag 3
juli j.l. toen bij een uitwijkmanoeuvre de
TukTuk te water raakte op de Nigtevechtseweg.
Niemand raakte gewond, wel nat! 
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Verkoop 
Mode/Accessoires

Geschenken

Open: Dinsdag 13.30 - 18.00 uur
Woensdag 10.00 - 13.00 uur
Donderdag 13.30 - 18.00 uur

Vrijdag - 10.00 - 18.00 uur
Zaterdag 10.00 - 16.00 uur

Brugwachtershuisje 
Voorstraat 13 Vreeland Tel 0294 234994

WELKOM!
De De Kinderpost is deze maand verzorgd
door de kinderen van groep 8 die basis-
school CSV gaan verlaten. Zij hebben hun
leukste herinnering aan hun basisschool op
papier gezet. In het augustus nummer staan
volgende maand nog meer herinneringen
van kinderen uit groep 8. Veel leesplezier!

Leuke herinnering van Jet
In groep 1 en 2 zat ik bij juf sandra . daar
vond ik het heel leuk! Vooral omdat ik veel
vriendinnen had daar . bij juf Hinke in groep
3 kregen we bij onze verjaardag altijd een ca-
deautje. In groep 4 vond ik het schoolreisje
naar Ouwehands dierenpark erg leuk! In
groep 5 hadden we eerst meester Frits en juf
Francine bij het afscheid moesten Cassidy
en ik hun nadoen ook dat vond ik erg leuk.
Daarna hadden we meester Michiel toen
sportdag niet door ging mochten we in de
klas voetballen. Groep g was denk ik wel het
leukste jaar de hoogtepunten waren:
Trefbal toernooi, Cito uitslag, musical en
kamp. In groep acht had ik meester Kees en
juf Karolien. Ik heb echt een hele leuke klas+
schooltijd gehad! Jet Boers 

Leuke herinnering van Jasmijn
Van groep 1&2 kan ik me niet zo erg veel
meer herinneren maar ik zat bij juf Conny.
In groep 3 zat ik bij juf Anja. In dat jaar
ging juf Anja trouwen en speelden we een
verhaaltje van floddertje uit. iedereen
kreeg een rol ik ook en ik mocht de bruid
zijn,met die rol was ik erg blij. Ik groep 4
kwam de klas waar ik nu in zit bij elkaar.
toen hadden we juf Sandra. In groep 5 had-
den we eerst juf Francien en meester  Frits.
Maar die gingen met pensioen en mochten
we een nieuwe meester kiezen we konden
kiezen uit: meester Michiel (die het uitein-
delijk is gewor-den)en meester Erik.  In

groep 6 hadden we juf Myrna. In groep 7
gingen we voor het eerst op kamp,hadden
we de entree toets. nu nog groep 8 en de
musical maar ik kan al een ding verklap-
pen het is word erg leuk. gr jasmijn

Leuke herinnering Matthanja
In groep 1 en 2 zat ik op school in
Groenekan. Ik had een kleine groep: 3
meisjes en 1 jongen. Ik weet nog dat ik zei
tegen me moeder dat ik niet lekker was. Ik
hoefde niet naar school, eigenlijk was ik
niet ziek maar ik had geen zin in school.
Me moeder kwam er die dag achter dat ik
niet ziek was. En wat je misschien al dacht,
de volgende dag was ik echt ziek ik moest
naar school van mijn moeder. In groep 2
ging de school sluiten omdat er maar 25
kinderen op de hele school zaten !!!! In
groep 3 en heel kort in groep 4 zat ik op de
school in Baarn. In groep 4 was de aller
stomste tijd. De juf zei dat ik stonk en dat
ik nooit in bad ging. Ik had gewoon luizen.
En luizen spul in. Ik moest van haar ook
heel vaak thee halen dan moest ik de trap
op en knoeide wel eens zij werd heel boos.
Later in groep 4 moest ik naar een pleegge-
zin. Ik moest weer naar een andere school
het was in noordeloos daar bleef ik 8
maanden. Na die maanden moest ik naar
een pleeggezin in Bennekom. Ik maakte
daar groep 4 af en bleef daar tot groep 6. ik
had daar veel vriendinnen nu nog steeds.
Voor mijn 10e verjaardag kreeg ik een een-
wieler. Op school werd het helemaal in. De
helft van de meiden uit de klas had er een.
Ik ging met me vriendinnen in een sliert
rijden. In groep 7 ging ik terug naar
Noordeloos.In groep 7 werd ik gepest om
mijn kleding. Ik heb daar ook groep 8 voor
een deel gedaan. En als laatst kwam ik hier
op C.S.V. Het was fijn dat ik hier niet gepest
was!Dit was mijn school leven. Matthanja

w: www.orthodontiepraktijkhilversum.nl

Woensdagochtend 30 juni is Koko, de poes van de familie Van
Dis, op de N201 overreden. De vinder van de poes, Dirk Kuus
uit Loenersloot, heeft haar aan de kant gelegd en de dierenam-
bulance gebeld. Die hebben Koko heel netjes in een mandje op-
gebaard en naar huis gebracht. ‘s Middags heeft Dirk Kuus het
halsbandje van de poes nog bij de eigenaren afgeleverd. Velen
van u kenden Koko misschien als de speelse zwart/witte kat
met het rode bandje, die overal in het dorp te vinden was. Zo
bracht zij menig uurtje op het schoolplein van de basisschool
door of lag lekker lui in de zon te kijken naar iedereen die lang-
skwam. We zullen deze dorpskat missen!

Triest bericht!



De Vreelandbode juli 2010 9

Wat: Meer dan 3.000 m2 onbeperkt overdekt 
speelplezier in hartje Amsterdam

Wie: Alle kinderen van 0 tot 12 jaar
Waar: Mr. Visserplein 7, ‘oude’ autotunnel 

bij Waterlooplein
Ingang: Trap voor Portugese Synagoge

Prijs: Speciaal voor lezers van deze krant is de TunFun 
entree d 5,50 i.p.v d 7,50. Begeleiders gratis

Hoe: Minimaal één volwassen begeleider per 4 kinderen
Verder: Deze bon uitknippen en voor korting inleveren 

bij de kassa van TunFun! 
Geldig voor 2 kids tot 31 december 2010

www.tunfun.nl Vr
B

!

Lezen is goed, luisteren anders

De nieuwe cd is uit! 
Na het succes van Oeroeg nu Max

Havelaar, 150 jaar na de verschijning 
van deze baanbrekende roman.

Met Peter Faber, Antonie Kamerling 
en Isa Hoes 

Een hoorspel:
Het  perfecte cadeau, ook voor jezelf.
Voor Vreelanders speciale kortingen!

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

Voorstraat 21  Tel: 237304
Nu ook te koop bij Tierelantijn!!!

Leuke herinnering van Nelson
Het thema van de week was durven.
Meester Kees zij dat ik juf Mirna geen ver-
kering durfde vragen.   Ik zei  van wel, en
hij van niet als ik het wel durfde kreeg ik
een zak spek anders hij.Toen ging ik met
joep naar haar klas . ik vroeg haar ............ Ze
zei dat ze me heel leuk vond maar dat ze al
een vriend had en maar dat ze niet had
dan zou ze ja zeggen de volgende weekope-
ning moest ik het op het podium vertellen.
En ik kreeg een zak spek. Nelson

Leuke herinnering van Anouscha
Uit de kleuterklassen weet ik niet veel
meer. Ik heb veel leuke herinneringen
over schoolkamp. De eerste dag gingen we
naar het strand, daar gingen we spelletjes
doen in groepen van twee. Het viel mij
heel erg op, dat iedereen heel goed samen-
werkte. In groep 7 gingen we naar het
Archeon. Dat was heel leuk we gingen we
kanoën. In een hele vieze sloot. En Nelson
viel erin. Toen gingen we met z’n alle in
die vieze sloot zwemmen. Op de peuter-
speelzaal was mijn beste vriendin jet. We
gingen altijd koffie zetten in de speelhoek
voor onze ouders. Anouscha 

Leuke herinnering van Renske
In groep 1 en 2 zat ik bij juf Conny. In
groep 3 had ik juf Anja. In groep 4 had ik
juf Sandra toen ging het niet zo goed ik
ben toen terug gegaan naar groep 3 weer
naar juf Anja. Toen kwam ik naar deze
klas. Toen weer in groep 4 bij juf Sandra en
op woensdag juf Marjon. In groep 5 had-
den we eerst meester Frits en juf Francien
en toen gingen zij naar pensioen, en kre-
gen we meester Michiel. In groep 6 had-
den we juf Myrna. En in groep 7 hadden
we juf Marjies en meester Kees. En in
groep 8 hadden we juf Karolien en mees-
ter Kees toen gingen we naar kamp en nu
hebben we bijna onze musical.                       

Groetjes van Renske van der Paauw.

Leuke herinnering van Guido
Ik vond het trouwfeest van meester Ben en
juf Anja erg leuk ,omdat ik toen bij juf
Anja in de klas zat. Ook vond ik het leuk
toen Tommy het raam van groep6 kapot
maakte. En natuurlijk het kamp van twee
weken geleden, dat was echt top!

Guido Hoogendoorn

Leuke herinnering van Marlein
Mijn leukste herinneringen aan de CSV
zijn het schoolkamp in groep 8 en de
schoolreisjes van de afgelopen jaren.
Verder vond ik toneelstuk van floddertje
op de bruiloft van meester Ben en juf Anja
heel leuk en waren de sportdagen een
groot succes. Daarnaast vond het verras-
singsfeest voor meester Frits toen hij met

pensioen ging leuk om aan terug te den-
ken. In totaal vind ik het een superleuke
schooltijd op CSV. Marlein Vogels

Leuke herinnering van Casidy
Ik vind groep 1 de leukste tijd want toen
leerde ik Marc, Joep en Rutger kennen.
Ook een hele leuke herinnering vond ik
bij het kamp in groep 7 toen we gingen
zwemmen en trefballen in bed. Ik vond
het ook heel leuk toen we ik-mik-lorre-
land gingen kijken in groep 3 bij juf
Hinke. Kamp Texel was ook heel leukl

Casidy Coppieëns 

Een kunstenares in de klas
Maandagmiddag 23 juni kregen de kinde-
ren van groep 3 van basisschool CSV een
workshop “kleien” van een echte kunste-
nares; Claartje Borren. Claartje heeft haar
atelier op de Alambrechtskade in
Kortenhoef en is beeldend kunstenares
(keramische vormgeving). Na een inlei-
dend verhaal over hondje Pietepaf, die in
het circus werkt als “bijzonder exem-
plaar”, gingen de kinderen aan de slag
rondom het thema CIRCUS. De meest uit-
eenlopende creaties werden in een uur
tijd gevormd. Met als eindresultaat een
prachtig circus met 2 pistes. Nadat het cir-
cus, compleet met tribunes, was uitge-
stald in de hal van de school mochten de
kinderen een voor een iets over hun “act”
vertellen. Het was een leuke, creatieve
middag waarbij het thema circus meteen
kon worden gebruikt als voorproefje voor
het 100-jarig jubileum van de school.

Gezellig 1-4 pers. boshuisje te huur in Bergen op Zoom.
Met mogelijkheid voor het opzetten van tenten. Meer info op 
www.boshuisjebergenopzoom.nl  of bel Sandra: 0294 231182 (na 19.00 uur) 
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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

ONTDEK WAAR EEN KLEINE

DEALER GROOT IN KAN ZIJN!
TEL. 035 - 656 04 29

• Nieuwe auto’s • 
• Occasions met 12 mnd. garantie •

• Algeheel onderhoud •
• Leasing-financiering •

En bovenal een persoonlijke service 
die niet snel te ver gaat!

Industrieterrein ”De Slenk”
Stichtse Kade 51 • ’s-Graveland

Het nationaal MS-fonds, de organisatie
voor mensen met multiple sclerose, zoekt
mensen die tijdens de collecteweek in no-
vember een spandoek willen ophangen.
Het spandoek is 3 meter breed en 80 cm
hoog. Uiteraard bent u als collectant ook

meer dan welkom. Neem contact op met:
Pamela Zaat van het nationaal MS-fonds
010-5919839 of via pamela@nmsf.nl. Meer
informatie op www.nationaalmsfonds.nl
of doe een donatie op giro 5057. 
Alvast hartelijk dank hiervoor!

Helpt u mee om MS op de kaart te zetten?
Ruimte gezocht!

Wist u dat er, naast onze kaas- en vismarkt
op donderdag in Vreeland, in onze omge-
ving  ontzettende leuke markten worden
georganiseerd?
• Weesp: biologische markt, elke vrijdag

vanaf 09.00 uur

• Breukelen: weekmarkt op vrijdag vanaf
11.00 uur

• Loenen: weekmarkt op dinsdag vanaf
09.00 uur

• Ankeveen: weekmarkt op zaterdag van
8.00 - 13.00 uur

• Kortenhoef: kaas- en vismarkt wekelijks
op vrijdag

Uittip

Voor de bekostiging van het lustrum van
basisschool CSV zijn de organisatoren op
zoek naar sponsoren die een bijdrage wil-
len leveren aan het feest. Sponsoren krij-
gen als tegenprestatie oa. een vermelding
in het unieke lustrumboek. Mocht u de ba-

sisschool willen sponseren dan kunt u uw
vrijwillige bijdrage storten op rek. nr
310654750 t.n.v. activiteitencommissie
CSV ovv bijdrage lustrum. Mocht u een con-
crete activiteit willen sponsoren of meer in-
formatie willen, dan kunt u contact opne-
men met Michiel van Dis: 088 4283186 of
michiel@vandis.net. Alvast bedankt!

Sponsoren gezocht!

Topdag voor DOS Vreeland
Zaterdag 12 juni was een topdag voor
gymnastiek en sportvereniging DOS
Vreeland. Marnix Hazelhoff mocht mee-
doen aan de districtkampioenschappen
in Amersfoort. Marnix is 8 jaar en maakte
dit jaar zijn debuut bij het heren turnen,
benjamin, 3e divisie, NTS 13. Tijdens de
voorrondes op 20 maart en 8 mei deden
meer dan 30 jongens mee in deze leeftijd-
scategorie. Marnix wist zich met een 6e en
3e plaats te plaatsen voor de finale. Met
een geweldige tweede plaats wist hij deze
dag af te sluiten.
Zaterdagmiddag was onze afdeling street-
dance aan de beurt. Zij gaven in het dorps-
huis van Vreeland een wervelende eind-
show. Door een toename van jonge leden
was er dit jaar een extra kleuterles street-

dance bijgekomen. Zeer vertederend hoe
de jongste leden, van 4-5 jaar, vol overtui-
ging op het podium stonden. Alle groepen
lieten 3 a 4 dansen zien aan het publiek.
Een impressie van de eindshow kunt u
zien op www.dosvreeland.nl. Veel foto’s
en een stukje video geven een goede in-
druk van deze geslaagde show. 
Het seizoen zit er weer op. Van 3 juli t/m
29 augustus is er voor de meeste groepen
zomerstop. Daarna is iedereen weer wel-
kom bij ouder&kind gym, kleutergym,
turnen meisjes, turnen jongens, badmin-
ton, boksen/zelfverdediging, dames keep-
fit en streetdance. Voor enkele lessen zijn
we nog op zoek naar leiding. De vacature
en info over alle lessen kunt u vinden op
onze website.

Dodaarslaan 10-14, Kortenhoef

Gaat u voor de meest actuele aanbiedingen naar 
“ www.dewereldvandranken.nl”

Van woensdag 1 t/m zondag 5 september
zal er op het voormalige terrein van de
Christelijke Basisschool een circustent
worden geplaatst, ter ere van het 100-jarig
jubileum van de school. Wij vragen u in
deze periode de toegang tot het terrein vrij
te laten en de parkeerplaats grenzend aan
de Boterweg niet te gebruiken. In deze cir-
custent zullen diverse festiviteiten worden
gehouden. 

Op zaterdagochtend 4 september zal er
een tentoonstelling “Vreeland, vroeger en
nu” worden ingericht. Heeft u materialen,
oude schoolspulletjes of foto’s die u tijde-
lijk wilt uitlenen voor de tentoonstelling
dan kunt u contact opnemen met juf
Sandra 231182 of een email sturen naar
sandraboogert@hotmail.com. Wij zullen
al het materiaal met zorg behandelen.
Wilt u uw foto’s niet uitlenen, dan sturen
wij graag iemand bij u langs om de foto’s
ter plaatse in te scannen.

Circustent op Floraweg
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Tel.: 0294 237 068    www.fysiotherapievreeland.nl

Ze gaat de Grote Kerk en haar gemeente in
Vreeland verlaten. Het is tien jaar nadat
Ietje van de Born haar persoonlijk van het
station Abcoude ophaalde voor een sollici-
tatiegesprek voor haar eerste plek als predi-
kant. De belangrijkste sollicitatievraag was
of ze goed tijd kon beperken. Het klikte.

Verbinden
Juist nu raakt ze onder de indruk van hoe
de kerkleden al die jaren zo trouw naar
haar hebben willen luisteren. Al was het
in het begin wel even wennen. Het stren-
gere kerkklimaat in deze contreien was ze
van huis uit niet gewend. “U bent in ‘t
kleed eens mans”, kreeg ze bij een eerste
ontmoeting met de gemeente te horen.
Een 3e vrouw op rij als dominee was niet
voor iedereen acceptabel. Maar er bestond
gelukkig een natuurlijk kerkelijk verkeer
met Loenen:  wie het hier niet vond ging
naar Loenen en andersom.  

Frysk Famke
Van Leeuwarden naar Amsterdam om
Theologie (UvA) te studeren was voor
Richtsje een logische stap. De levensbe-
schouwelijke interesse zat in de familie,
haar ouders waren beiden actief in de
Nederlands Hervormde kerk, en als kind
vond ze de verhalen uit de Bijbel al prach-
tig. “Een talig iemand als ik waardeert een
goed verhaal” verklaart Richtsje, “ik voel-
de me thuis en het ging ergens over. En
misschien is het ook een inlossen van wat
de familie meegeeft, zoals de boerenzoon
de boerderij overneemt”. Ze schreef en
promoveerde -op het Verbond (huwelijk)
onder het Oude Testament- bij prominent
hoogleraar Karel Deurloo.

Bestemd voor het goede
Liever een peptalk dan een preek over zon-
de. Ze geeft als predikant graag een teken
van hoop: “Want mensen krijgen veel
klappen, we maken veel mee, zelfs in een
dorp als Vreeland”. Ze is de schakel tussen
de Bijbelse verhalen - tussen God zo u wilt
- en de mensen van nu. “Altijd vrije tijd”
grapt Richtsje op de vraag hoe vaak ze in
de maand preekt. Het is de titel van het
nieuwste  boek van Nico ter Linden. Ze
trouwt, rouwt en doopt en leidt drie keer
in de maand de zondagsdienst. En ze be-
zoekt ouderen en zieken. Toen ze net be-
gon kreeg ze al snel terug: ze is wel ge-
weest maar heeft niet gebeden. “Daar ben
ik door de gemeente in zekere zin ook in
gecoacht” voegt ze er eerlijkheidshalve
aan toe. En behoedzaam: “Het is toch wel
zwaar werk. Je bent ook het visitekaartje
en het vraagt om lenigheid”. 

Modern Theoloog
Ze wordt predikant in een tijd van ‘duivel-
se dilemma’s’. Kerken sluiten, verjonging
ontbreekt. Maar Richtsje is niet pessimis-
tisch: “Het is toch een tijd waarin wij met
z’n allen een beetje onzeker zijn over hoe
verder? De Bijbel geeft soms richting, de
verhalen zijn krachtig. Ze zeggen iets over
gerechtigheid, over samenleven, zorg
voor wie kwetsbaar is of de vreemdeling

bijvoorbeeld. Een kerk die alleen naar bin-
nen kijkt, -hoeveel mensen hebben we nu
nog ?- gaat geen gesprek meer aan, zoekt
ook geen bondgenoten meer. Waarom
zou je je als kerk bijvoorbeeld niet bemoei-
en met het opheffen van een bushalte
naar Hilversum?”. Vragen van politiek ho-
ren voor Richtsje ook thuis in de kerk. 

Een nieuw catechismus
Ze sluit zich jaren geleden aan bij ‘Op
Goed Gerucht’. Theologen op zoek naar
meer creativiteit, lef, spiritualiteit en hu-
mor in de kerk. Hun jubileumboek is net
uitgebracht met prikkelende vragen als:
‘Kan God het iets schelen, vrijheid van me-
ningsuiting?’ of ‘Komt Jezus terug? En
wat verandert er dan voor je, of is het een
mooi idee?’.
Richtsje: “Zeg niet te snel ik ben niet gelo-
vig, je weet nooit wat je nog in je hebt”. Ze
is er een beetje in veranderd: “Of je een
goed mens bent hangt niet af van of je ge-
looft. En wat het uitmaakt dat iemand ge-
looft? Je kan iets betekenen voor een an-
der, of een ander voor jou. Je bent wel er-
gens op aanspreekbaar en je wilt je nog
eens laten inspireren. Het is een invulling
van je leven”.

Beperkte tijd
Het lijkt een natuurlijk moment maar:
“Om Vreeland had ik nooit weg gehoeven.
Toch is de gemeente ook klein en na 10
jaar ben ik toe aan een iets andere uitda-
ging” licht Richtsje toe. Het hoort daar-
naast bij de structuur van de kerk dat een
dominee wel weer eens vertrekt. De kinde-
ren Pieter en Eke blijven liever maar
Maurits steunt haar. Ze wordt predikant
in een jonge gemeente in Huizen. 

Welk Bijbelverhaal zou passen bij dit mo-
ment in haar leven? Misschien horen we
dat nog. Op 22 augustus om half 3 is de af-
scheidsdienst door Richtsje Abma met
aansluitend een receptie op het Kerk-
plein. 

A.W.

In de schijnwerper...   Richtsje Abma
Dominee op reis naar een goed land

Aloys Hageman
Voorstraat 15 Vreeland

Tel.: 0294-231514 Fax: 0294-230559

Het adres in Vreeland voor
al uw DAGverse producten.

Vanaf nu: 
BROOD en BANKET van 

Bakkerij VOOGES

Bake Off
In de winkel afgebakken

Broodjes en koeken

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
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VREELANDSE RESTAURANTWEEK
Er zijn nog plaatsen beschikbaar!

Lunch 3 gangen 30,00 p.p.
Diner 3 gangen 35,00 p.p.

Van te voren te reserveren op
woensdag 1 september, donderdag 2 september en

vrijdag 3 september

ZONDAG OPEN
U kunt lunchen en dineren op zondag

Lunch van 1200 - 1400 en diner van 1800 - 2100
Natuurlijk bij mooi weer op het terras!

JULI en AUGUSTUS
In juli en augustus 2010 zijn wij op de maandag

en de dinsdag gesloten

Tot ziens in de Nederlanden,
Wilco & Caroline Berends 

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

Visprinses Renate
Verse vis, dagelijks vers aangevoerd! 
Iedere  donderdagochtend 
op de Fetha.

Het is zomer. Tijd om ‘s nachts in het gras
te gaan liggen en te kijken naar een kos-
misch theater stuk. Het verhaal begint in
het oosten: sterrenbeelden verschijnen
boven de horizon en vertellen hun nach-
telijk relaas. ‘Hercules’ zet zijn voet op de
kop van de ‘draak’ en de ijdele ‘Cassiopeia’
staat als een grote ‘W’ aan het hemelge-
welf en vertelt haar echtgenoot ‘Cepheus’
dat ze mooier is dan de zeenymfen. Voor
haar ijdelheid wordt ze gestraft en een
zeemonster (sterrenbeeld ‘walvis’) wordt
gestuurd om de bezittingen van Cepheus
en Cassiopeia te vernietigen. Uit pure ver-
twijfeling offeren ze hun dochter
‘Andromeda’, die echter door ‘Perseus’ op
zijn gevleugelde ros ‘Pegasus’ wordt ge-
red. Een stuk verderop staat de
‘Centaurus’, half mens, half paard, die op
het ‘altaar’ een ‘wolf’ offert.

Het merendeel van de sterrenbeelden die
vanuit Vreeland zichtbaar zijn, wordt be-
schreven in de Almagest, een boek dat de
Griekse wetenschapper Ptolemeus rond
150 n.C. schreef. Hierin beschrijft hij 48
sterrenbeelden, vooral personen, dieren
en voorwerpen uit de Griekse mythologie.
In de vroege Middeleeuwen ging veel van
de klassieke kennis verloren. Pas in de elf-
de eeuw vestigden de Arabieren er bij hun
intocht in Europa weer de aandacht op.
De Almagest werd in het Latijn vertaald.
Dat verklaart waarom onze sterrenbeel-
den Latijnse namen hebben, Griekse ver-
halen uitbeelden en uit sterren bestaan
die Arabische namen dragen.

Het duurde vervolgens tot de tijd van de
grote ontdekkingsreizen en ontdekkin-
gen in de zestiende en zeventiende eeuw
voordat nieuwe sterrenbeelden aan de

lijst van Ptolemeus werden toegevoegd.
Naast een aantal astronomen, speelden
daarbij Nederlandse zeelui een belangrij-
ke rol. Deze catalogiseerden tijdens hun
reizen naar Indonesië de sterrenhemel
aan het zuidelijke firmament en deelden
ze op in nieuwe sterrenbeelden, vooral bij-
zondere dieren die ze op hun reis waren
tegengekomen, zoals de ‘Paradijsvogel’,
de ‘Zwaardvis’ en de ‘Kameleon’. In 1922,
tijdens een bijeenkomst van de
Internationale Astronomische Unie,
werd de sterrenhemel definitief in 88 ster-
renbeelden opgedeeld. Deze sterrenbeel-
den zijn tegenwoordig nog steeds in ge-
bruik. Vanuit Vreeland kunnen we er
ruim 50 zien, de overige sterrenbeelden
bevinden zich altijd onder de horizon.

Door de draaiing van de Aarde lijken de
sterrenbeelden, net als de zon te bewegen.
Bovendien draait de Aarde ook nog een ex-
tra rondje om de zon, waardoor een ‘ster-
redag’ iets korter duurt dan een normale
dag. Hierdoor verschijnen de sterrenbeel-
den iedere dag vier minuten vroeger bo-
ven de horizon. Na een maand zijn dat
twee uur en na zes maanden een halve
dag. Daardoor ziet de sterrenhemel er op
hetzelfde tijdstip in de loop van een jaar-
lijkse cyclus steeds anders uit. Er bestaan
dan ook typische zomer- en wintersterren-
beelden. Orion bijvoorbeeld verdwijnt in
de komende maand bij zonsondergang
onder de horizon. En dat is maar goed
ook, want op hetzelfde moment komt in
het oosten het sterrenbeeld ‘Schorpioen’
op. Het dier dat Orion achterna zit.

Veel plezier de komende zomeravonden
bij het wegdromen onder de sterrenhe-
mel. H.L.

Hemel boven Vreeland

Op zondag 29 augustus a.s. vindt de twee-
de editie van de Theekoepelparade plaats,
een culturele tocht over en langs de Vecht.
Het publiek vaart in sloepen naar een
drietal theekoepels waarin optredens in
de sfeer van de Gouden Eeuw zullen
plaatsvinden.  Er zijn meerdere aanvang-
stijden tussen 12:15 en 13:30 uur. Kaarten
voor dit evenement, dat een kleine 4 uur
duurt, kosten " 52,50. Dit is inclusief sloe-
pentocht, eenvoudige lunch, versnaperin-
gen en drankjes, voorstellingen en thé
complet. U kunt reserveren en meer infor-
matie verkrijgen via de website www.loe-
nencultuur.nl.

Molen De Hoop in Loenen aan de Vecht is
het begin- en eindpunt van de tocht. Het
publiek wordt ontvangen door “les Tantes
Déviantes”, twee dames uit de Gouden
Eeuw, die hun gasten verbaal en vocaal in
de stemming brengen voor de rest van de
Theekoepelparade. Na de inscheping in
sloepen wordt koers gezet naar Vreeland,

Loenen en richting Nieuwersluis.
Onderweg wordt uitgestapt bij een drietal
theekoepels, waarin korte optredens
plaatsvinden. Muziekensemble Twee
Violen en een Bas ontvangt u in stijl in
hun koepel met snarenspel, zang en luch-
tige vertellingen uit de Gouden Eeuw, de
bekroonde poppenspeler Toon Maas
speelt zijn voorstelling Doble en de dames
van Opera Comica brengen opera, waarbij
gelachen en meegezongen kan worden.
Tenslotte wordt een “thé complet” met
muzikale omlijsting geserveerd in Molen
de Hoop aan de oever van de Vecht.

De Theekoepelparade is een initiatief van
Loenen Cultuur, in samenwerking met de
Rotary Breukelen-Vechtstreek. De mee-
ropbrengst zal gaan naar “Vecht Voor
Kinderen”, een project van de Rotary voor
zieke of kansarme kinderen in Nederland
en daarbuiten.
Voor meer informatie kunt u een mail stu-
ren aan loenencultuur@gmail.com.
Reserveren kan alleen via de website
www.loenencultuur.nl 

Theekoepelparade
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Vorige maand heeft u kunnen lezen dat
de Vreelandse boterfabriek van de heer
Jurgens in 1929 eigenlijk overbodig was
geworden nu hij met zakenpartner Van
den Bergh Unilever had opgericht, dat in
Rotterdam gehuisvest was. De fabriek
werd gekocht door drie beleggers en stond
enige tijd leeg. Gelukkig dook er onver-
wacht een koper op: Bernard van Leer. Van
Leer (1883-1958) was zoon uit een Joods ge-
zin met acht kinderen die als opleiding al-
leen de lagere school had doorlopen.
Hierna werd hij ‘geschoold aan de grote
universiteit van het leven’ zoals zijn zoon
dat later eufemistisch zou opschrijven in
zijn autobiografie. Bernard klom op van
winkelhulp tot manager en begon in 1917
met zijn broer in Amsterdam een bedrijf-
je in papierwaren, dat al snel uitgebreid
werd met de fabricage van kartonnen ver-
pakkingen voor margarine en boter en la-
ter met metalen busjes (voor Van Houtens
cacao) en vaten. In 1928 kreeg Van Leer de
licentie voor een speciaal soort vatslui-
ting, waarmee zijn vaten lekvrij afgeslo-
ten konden worden, ook als de inhoud
vloeibaar was, b.v. olie. Nu was het zo dat
in 1930 de werknemers van de
Amsterdamse fabriek staakten voor meer
loon. Van Leer was een daadkrachtige per-
soonlijkheid die, als hij iets wilde, het
meteen uitvoerde. Zo ging hij direct op
zoek naar andere huisvesting en vond via
een tip van een brugwachter de leegstaan-
de fabriek in Vreeland. Hij kocht het ge-
bouw en verhuisde binnen een weekend

de machines uit de Amsterdamse fabriek
op een schuit naar Vreeland. De
Amsterdamse werknemers stonden dus
die maandag zonder dat zij het doorhad-
den voor een lege fabriek te staken! Van
Leer nam een deel van het Milkapersoneel
over en zette zijn fabriek hier voort. Eind
1941 kocht hij de buitenplaats Brugzicht,
naast de fabriek gelegen, als kantoorpand.
U las de hele geschiedenis van Brugzicht
in de Vreelandbode van april. Tien jaar la-
ter bouwde hij een hele nieuwe hal naast
de fabriek. Op de foto uit begin jaren ‘50
ziet u de oude fabriekshal met rechts
daarvan de net gebouwde, nieuwe hal.
Aan de kade liggen vele schuiten die de va-
ten afvoerden. De linkerboot heeft een
lange kraan. De boot lag hier permanent
om met deze kraan de via schepen aange-
voerde platen staal over te hevelen op lor-
ries die op de kade stonden en de fabriek
in reden via een rails. Die platen werden
dan in de fabriek omgebogen tot vaten, de
zijnaden werden dichtgelast, het vat
kreeg een bodem en een deksel en de bin-
nen- en buitenkant werd van een laklaag
voorzien. Zo ontstonden stevige vaten die
hun weg over de hele wereld zouden vin-
den. In 50 jaar tijd zijn een aantal zaken
wat veranderd. De grootste verandering is
natuurlijk dat er in plaats van vele trans-
portschuiten nu de Exempel en wat roei-
bootjes aangemeerd liggen aan de oever.
Vrachtauto’s -we zien er nog net een ach-
ter een boom- hebben de transporttaak
van de boten overgenomen. J.J.

Vreeland vroeger...

...en nu!

Van Leer - deel 1

J.K.H. Coers 
Machineverhuur

H.v.Viandenstraat 24 3633 CH Vreeland
Tel: 0294-232293    mob: 06-23761193

Voor het leeghalen en aanleggen van uw tuin.
Voor het leveren en leggen van betonplaten.

Voor slootwerk en klepelen.

Tevens verhuur van elektrische rups schaar hoogwerker.
Lengte 1.20 m x breedte 80cm en hoogte van 3.80m

Werkhoogte 5.80m.

TON VERNOOIJ
! Super vers !

do - vr - zat
SLAGERIJ

Van onze scharrelrunderen
• ribeye 2  stuks ! 7,00 
• Mini  runderrollade 400 gram ! 5,00 
• vers hollands lamsbout 500 gram ! 9,98 
• kipsaté                        10  stuks ! 4,50

TON VERNOOIJ, slagerij
Brugstraat 2, Nederhorst den Berg, Tel: 0294 -251204

S
SLAGERIJ

S

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

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

E-mail klopperaannemers@planet.nl Telefoon 0346 - 251639
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auto oskamp
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• Originele VW- en Audi accessoires
• Onderhoud en reparatie aan alle merken
• Voor nieuwe banden, uitlaten, accu’s,

schokdempers etc.
• APK keuringen (gratis bij grote beurt)
• Taxatie schadeauto’s
• Plaat en spuitwerk
• Inbouw van autotelefoon
• Tevens inbouw Gemini-alarminstallaties
• Grundig en Blaupunkt autoradio’s

Voor goede service en gratis advies
Verkoop van nieuwe en gebruikte
automobielen met Bovag-garantie

Kom langs en overtuig uzelf!

Rijksstraatweg 248, 3634 AN Loenersloot
Tel/Fax: 0294 - 29 13 45

Tevens benzine verkoop
Open van ma. t/m vr van 07.30-18.00 uur
zaterdag van 09.00 - 17.00 uur

De oer-Vreelander
In mijn overtuiging moet een oer-
Vreelander hier geboren zijn. Maar Piet
Remmink woont hier langer dan ik oud
ben (en dat is best al een eindje), zijn
grootouders woonden op de Boslaan en
zijn kinderen en de meeste van zijn klein-
kinderen wonen in Vreeland.Belangrijker
nog: hij voelt zich een echte Vreelander. Ik
vind het ruim voldoende en ga met de gro-
te man op pad van zijn huis op de
Vossenlaan naar de Zuwe. Wat ik een ver-
dienste vindt, hij wordt in september al-
weer 80 jaar. 

Loenersloot - Vossenlaan
Piet is geboren in Loenersloot, waar hij op-
groeit met zijn ouders en broers, met wie
hij later in het melkvervoer gaat. Naast de
bezoekjes aan opoe aan de Boslaan komt
hij ook daarvoor regelmatig in Vreeland.
‘s Nachts om een uurtje of 2:00 komt hij
bij de melkboeren de melkwaren afleve-
ren. In 1961 komt Piet in Vreeland werken

bij vervoerbedrijf Hertog, een klein ver-
voerbedrijf dat op het latere Mur terrein
zat. In 1965 gaat hij samen met zijn vrouw
en hun twee kinderen op de Vossenlaan
wonen. Voor de 7-jarige Jan is het vreselijk
wennen, die mist Loenersloot, maar Piet
en vooral zijn vrouw zijn zo om. Ook als
Piet aan de slag gaat bij Van Straaten in
Hilversum, nog steeds in de transport, is
de keuze niet moeilijk. Hier blijven ze wo-
nen. Niet alleen omdat ze zich thuis voe-
len in Vreeland, maar ook omdat Piet’s
vrouw ernstig ziek wordt. Zij heeft een
hartafwijking waaraan zij helaas veel te
vroeg overlijdt. 

Piet en Anne
Na een aantal jaren alleen te zijn geweest,
halen familie hem over om mee te gaan
met een busreis naar Wenen. Zijn eerste
vakantie, reizen was wegens de ziekte van
zijn vrouw geen optie. Op deze reis ont-
moet hij Anne uit Alphen. Ze trekken sa-
men op in Wenen, en zien elkaar nadien
regelmatig in Alphen en in Vreeland.
Anne besluit naar Vreeland te komen,

maar dan wil ze wel trouwen, en zo ge-
beurt het ook. Zoon Jan vertrekt met zijn
gezin naar de Vredelantstraat. Dochter
Marion trouwt en gaat op de Vossenlaan
naast Piet wonen. Inmiddels woont zij op
de Singel en hebben Piet en Anne nieuwe
buren. Dat zijn goede buren, aan beide
kanten overigens. Ondanks dat er nog
maar in één huis dezelfde bewoners leven
als toen Piet er kwam wonen,  is hier wo-
nen nog steeds erg fijn. Er is naast de bewo-
ners nog wel meer veranderd in de buurt.
Piet laat mij een door Anne gemaakt al-
bum zien met de hele afbraak van EVAB op
het Lindeplein, de nieuwbouw op de
Lindegracht en de Raadhuislaan. Een heel
ander gezicht, zo’n loods op het huidige
parkeerterreintje.

Hobbies
In het verleden was Piet lid van Stichting
de Vreelandse Gemeenschap. Hij wilde
dat een paar jaar doen, maar door gebrek
aan vervanging werd dat 13 jaar. Het gek-
ke was, dat toen hij eindelijk een vervan-
ger had gevonden, hij de tijd miste. Het sa-
menwerken en praten over de gang van
zaken in Vreeland. Hij zat in het bestuur
van het Dorpshuis en heeft meegewerkt
om het nieuwe Dorpshuis neer te zetten.
Dat is zo’n goede manier om contact met
de andere inwoners en daarmee het Dorp
zelf te hebben. Dat bindt je met het dorp.
De grote hobby van Piet is zijn moestuin
op de Boslaan. 90 vierkante meter die hij

al meer dan 20 jaar en nog
steeds eigenhandig onder-
houdt, al is hij blij met de
hulp die hij de laatste ja-
ren krijgt bij het spitten.
Hij schildert ook graag,
zorgt ook voor het onder-
houd van zijn eigen huis
en heeft menig kamertje
bij anderen voor zijn reke-
ning genomen, al wil
Anne niet meer dat hij op
een ladder staat. Ze is zui-
nig op haar man. Anne is
zelf graag in touw voor de
Katholieke kerk in

Loenen. Piet en Anne trekken er graag sa-
men op uit richting het Twentse land.
Maar verhuizen, dat willen ze niet meer.
Ze hebben hier de mensen om wie ze ge-
ven en bij wie ze in de buurt willen zijn.

Anders..
De huizen op de Lindegracht en de
Breedstraat zien er nu een stuk beter uit
dan een tiental jaar geleden. Een hoop
huizen werden op een bepaald moment
nauwelijks meer onderhouden. Dat is een
verbetering. Alleen het huidige territori-
umgedrag, het plaatsen van stenen en
bloembakken op openbare plekken en de
auto dan voor een ander zijn huis zetten,
dat irriteert hem wel een beetje. En som-
mige dingen mist hij ook wel zoals de
enorme Koninginnedagfeesten waar iede-
re oud-Vreelander voor terugkwam. Maar
het is ook waar dat de oer-Vreelanders zelf
deze activiteiten niet meer op zich ne-
men. Als dat niet door de Import zou wor-
den opgepakt, gebeurt er helemaal niets
meer. Daarom is het goed dat we hier sa-
menleven. G.I.

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

Smederij NIESSEN
• SIERSMEEDWERK
• BUITENLANTAARNS
• LAS- EN REPARATIEWERK

Rondje Zuwe
door Saskia lutje Beerenbroek

en Grace Inklaar

Computer: • onderhoud 
• installatie
• netwerk

Woning: • klein onderhoud

Matthew Hess
Fetha 6, 3633 CT Vreeland

Mob. 06 - 15051410
compuvine@xs4all

Paul Makelaars OG B.V.
Brugstraat 1, 3632 EH Loenen a/d Vecht

Tel. 0294 - 238 080 fax 0294 - 234 080
info@paulmakelaars.nl  www.paulmakelaars.nl
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Bed & Breakfast

Groepsaccomodatie

Vergader- en
ontvangstruimte

Boerenkaas

Boerderij-ijs

Rondleiding

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

www.dewilligenlogies.nl of www.dewilligenkaas.nl

De import-Vreelander
Import-Vreelander Bart Buiter:
Het bestaansrecht van de Vreelandbode is
nog heel lang gewaarborgd. Vreeland
heeft zo’n onuitputtelijke hoeveelheid
mensen met een leuk verhaal, dat we het
nog jaren volhouden! Dus wees gewaar-
schuwd, u bent op enig moment ook aan
de beurt. 
Deze maand hebben we Bart Buiter weten
te strikken voor de import-Vreelander.
Voor velen is hij te herkennen aan zijn
oude Saab en baseball-pet. Bart kan het
met zijn werkzaamheden permitteren
om er altijd lekker in vrijetijdskleding bij
te lopen. Alleen voor hele bijzondere mo-
menten is hij bereid zijn pak uit de kast te
halen.. Bijvoorbeeld om in New York een
Internationale Emmy Award in ontvangst
te nemen (voor het beste buitenlandse en-
tertainment progamma, categorie non-
scripted entertainment)! 

Vorig jaar november togen Bart Buiter en
zijn kornuiten naar Amerika voor een
niet alledaagse ervaring. Ze waren geno-
mineerd met een Emmy voor hun televi-
sie progamma, ‘The Phone’, een reality-
show die enige tijd geleden is uitgezon-
den bij de AVRO. Ze werden met limousi-
nes onthaald en met alle egards behan-
deld. In de veronderstelling dat het daar-
bij zou blijven, genoten ze met volle teu-
gen van het Amerikaanse avontuur. De
verrassing was des te groter toen ze ook
werkelijk de Emmy gewonnen bleken te
hebben. Op de Nederlandse televisie werd
veelvuldig het moment getoond waarop
de Nederlandse productiemaatschappij
van Beau van Erven Dorens deze prestigi-
euze prijs in ontvangst nam (nu nog te
zien op youtube.com). Het ongeloof van
de mannen was ontroerend. Bart stond er
ook bij. Hij is de regisseur van ‘The Phone’,
en werd geroemd om de stijl waarmee hij
het progamma heeft opgenomen. 

Bijna 40 jaar geleden is Bart geboren in
Aalsmeer, in de nabijheid van de televisie-
studio’s, hoewel dit, naar eigen zeggen,
geen invloed heeft gehad op zijn carrière.
Bart komt uit een geletterde familie maar
had zelf weinig zitvlees. Hij heeft een po-
ging gedaan de HTS Vliegtuigbouw te vol-
brengen, maar heeft dit uiteindelijk opge-
geven ten behoeve van een video-monta-
geopleiding. Hier zat hij beter op zijn
plek. Hij kreeg meteen kansen bij het
toonaangevende facilitaire bedrijf
Valkieser. Jarenlang monteerde hij ver-

schillende televisie programma’s van
groot amusement uit Aalsmeer tot aan
programma’s voor de publieke omroep.
Bij Endemol regisseerde hij progamma’s
als ‘Fear Factor’ en voorzag diverse pro-
gramma’s van grafische vormgeving. Zo
heeft hij ook zijn lief leren kennen. Eshe is
namelijk juriste bij Endemol. Hoewel de
juridische afdeling normaal gesproken
weinig omgang heeft met de creatievelin-
gen, hebben ze elkaar toch gevonden en
wel op een ‘Endemol-skivakantie’. Er be-
stond weinig twijfel over de bestendigheid
van hun liefde en kort daarop vestigden
ze zich in Vreeland. Los van elkaar hadden
ze al gekeken in deze regio, maar samen
iets kopen bood toch heel wat meer moge-
lijkheden. Ze kwamen terecht op de
Vossenlaan en voelden zich meteen thuis.
Ze genoten van de mix tussen oorspronke-
lijke bewoners en de nieuwe aanwas. Ze
hebben naar eigen zeggen alleen maar

leuke ervaringen met
hun buurtjes en prijzen
zich zeer gelukkig.
Inmiddels zijn ze door-
geschoven naar de
Raadhuislaan met een
prachtige tuin die
grenst aan het weiland-
je waar veelvuldig koei-
en grazen en nieuws-
gierig de tuin in kijken.
Het biedt voldoende
ruimte voor een badje
met deze zomerse tem-
peraturen en voetbal-
wedstrijdjes tussen va-
der en zonen. Bart en
Eshe hebben samen

twee kinderen gekregen, Elisabeth van 6
en Lucas van 4. Elisabeth zit al op de CSV
en Lucas zal binnenkort ook beginnen.
Ook Daan van 12 jaar (te zien in de adver-
tentie van Dalique in de Vreelandbode),
uit een vorige relatie van Bart, heeft zijn
plek gevonden, hoewel Vreeland soms wel
wat rustig kan zijn voor een puber. In de
tuin staat ook nog een tuinhuis dat dienst
doet als atelier voor Eshe (zij is namelijk
een verdienstelijk kunstschilder) en werk-
ruimte voor Bart (als hij thuis werkt). Hij
is in 2003 gaan freelancen en maakt sinds-
dien progamma’s en commercials. Op dit
moment werkt hij aan de teaser voor de
nieuwste bioscoopfilm van Dick Maas.
Dat is een vooraankondiging van een film
waarbij de spanning al zodanig wordt op-
gevoerd, dat je perse de film wilt zien. Dus
als je nog een bioscooptip wil hebben voor
het najaar, ga naar: Sint. Helaas niet ge-
schikt voor de kleintjes want het is, on-
danks dat de titel het niet doet vermoe-
den, een heel enge film!

Door de drukke werkzaamheden en met
name ook de wisselende tijden en locaties
van Bart’s werkzaamheden, hebben Bart
en Eshe niet altijd de mogelijkheid om
aan allerlei dorpse activiteiten deel te ne-
men. Ik heb Bart echter wel alvast gestrikt
voor de volgende film die de CSV met zijn
leerlingen gaat maken. De vorige film
over het kerstverhaal was een dermate
groot succes, dat het niet mee zal vallen
deze te evenaren. Dus Bart, maak je borst
maar nat! S.l.B.-N.

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

Openingtijden 
di - wo - do - vrij 9.00 -17.00

zaterdag 8.00-13.00
maandag gesloten

TAXI VAN WIJK
voor al uw vervoer

Binnenweg 7, 3634 AD Loenersloot
Telefoon 0294 29 13 25

Schiphol vanaf Vreeland t/m 4 pers. ! 43,-

Nigtevechtseweg 172 
3633 XX Vreeland

Tel. 0294 - 254164
Gaarne bellen na 17.00 uur! 
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Het Dorpshuis
VREELAND
zalen verhuur voor:
recepties, bruiloften
en diverse partijen
en vergaderingen

Robert van den Bos
Tel.: 0294 - 234 750
Fetha 16, Vreeland

WICO
DIENSTVERLENING

GLAS- EN GEVELREINIGING
Willem Dolman

Adm. de Ruyterlaan 172 • 1215 NE Hilversum • Tel. 06 295 529 64
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Deze zomermaand neem ik u heel toepasselijk mee
naar Zuid Afrika. Het land waar omstreeks 1656 de
Nederlandse gouverneur Jan van Riebeeck zijn eer-
ste druivenstokken plantte. Mede dankzij deze
man is met name rond Kaapstad de wijnbouw be-
gonnen. De eerste wijn werd daar in 1659 gemaakt.
Nu, ruim drie eeuwen later, bedraagt het totale are-
aal ruim 125.000 hectare en dit groeit nog steeds.
Sinds het einde van de apartheid bloeit de export
van wijnen enorm op. Tot die tijd werden veelal
witte druivensoorten verbouwd, sindsdien zijn
veel verschillende internationale rode en witte
druivenstokken aangeplant. Langs de kust van de
Westkaap ligt zo’n 80% van de wijngaarden.
Ondanks de hitte hebben veel Zuid Afrikaanse wij-
nen meer zuur dan je zou verwachten. Dat komt
voornamelijk door de koele stromingen die van de
Antarctis komen. De wind koelt door deze koude
stroom af en dit zorgt voor een gematigd klimaat
aan de kaap. De wijn van deze maand is genaamd
Goedgeloof en wordt gemaakt van de chenin blanc.
Deze druivensoort wordt in Zuid Afrika steen ge-
noemd. Het is de meest aangeplante witte druiven-
soort. Men maakt hem hier in alle mogelijke soor-
ten, van een aromatische frisse wijn tot een molli-
ge en houtgerijpte wijn.
De wijn in mijn glas heeft een lichtgele heldere
kleur, met een geur van ananas, mango en perzik.
In de smaak proef ik een droge, sappige en fruitige
wijn, die prima in balans is. Een heerlijk glas voor
in de tuin of bij een voetbalwedstrijd. Mocht u hier-
na trek krijgen, maak dan een lekkere maaltijdsa-
lade met gegrilde kip en mango of een pasta met
gamba’s en groene asperges, dit zal prima gezel-
schap zijn. Het alcoholgehalte is 12,5%, en de
Goedgeloof chenin blanc is te koop voor ! 3,64 bij
de Dagwinkel in Vreeland. Geniet van de zomer!!!
Veel proefplezier en tot volgende maand. 

Engeline van Ee

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

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

Proost

Vrijdag 2 juli jl. was het weer tijd voor het
jaarlijkse zomerfeest van de Vreelandstek.
De Vreelandstek is de buitenschoolse op-
vang die is gevestigd in het gebouw van de
CSV. Dit jaar was het wel heel bijzonder
want het was niet alleen schitterend weer,

Oranje speelde die middag ook tegen
Brazilie.  De organisatie had enorm haar
best gedaan met lekkere hapjes, drankjes en
een extra groot televisiescherm. Wat een ge-
weldig leuk feest! Iedereen bedankt voor de
organisatie en inzet van het afgelopen jaar!

Zomerfeest Vreelandstek 2010

Lijmen & Kitten
Electra & Lampen
PVC afvoermaterialen
Kranen & Sanitair
Tuingereedschappen
Klompen & Laarsen
Bevestigingsmaterialen
Bezems & Borstels
Handgereedschappen
Metselgereedschappen
Tuinhout, gaas en palen
Beslag voor kast en deuren
Sleutels, Messen & Scharen
Elektrische gereedschappen
Verven voor binnen en buiten
Werkkleding & Werkschoenen
Bouwstoffen & Bouwmaterialen
Luxaflex en Velux raambekleding
Kwasten, rollers en schuurpapieren
Fietsaccessoires o.a. banden en plakspullen
Hout en plaatmaterialen, alles op maat gezaagd en of geschaafd

Wat hebben we niet..?
We hebben eigenlijk alles...

en met de klantenkaart wordt 
het extra aantrekkelijk!

In uw vakantie 
zijn wij 

gewoon open!  


