
Na de bekendmaking van de nieuwe
naamstoevoeging op maandag 30 augus-
tus, het showen van het nieuwe gymte-
nue, de onthulling van de gedenksteen,
het vullen van de tijdscapsules en de pre-
sentatie van het lustrumboek is de feest-
week van de Christelijke School Vreeland
op zaterdag 4 september op een gezellige
manier afgesloten met een drukbezochte
reünie. In grote getale kwamen reünisten
naar het nieuwe schoolgebouw waar ge-
smuld werd van het vlaaienbuffet. 
Koffie en thee werd gedronken uit de
unieke lustrummokken. In de school wer-
den herinneringen opgehaald en foto’s
gekeken. Daarna is er geluisterd naar toe-
spraken van de huidige directeur Gert de
Boer en de oud-directeur Frits Overbeek.
De school kreeg, namens Geertje Eshuis,
een prachtig kunstwerk van de Koningin
aangeboden. 
Groep 8 van vorig schooljaar zorgde met
hun speciale afscheidskado voor een
nieuwe paarse schoolvlag. De lustrum-

boom is geplant en diep onder de wortels
is de gevulde tijdscapsule verstopt, zodat
spullen uit de tijd van nu bewaard blijven
voor het nageslacht. Op de oude school-
schutting waren hele oude ingelijste do-
cumenten en krantenknipsels uit de tijd
van toen en nu tentoongesteld. Lekker in
het zonnetje genoot iedereen zichtbaar
van de gezellige ontspannen sfeer. Toen
om 20.00 uur met het opruimen werd be-
gonnen zat de circustent nog vol met reü-
nisten die genoten van een film over het
oude Vreeland. Deze film is bij de
Historische Kring Loenen te bestellen.
Rond 21.00 uur was het circusterrein ver-
laten en ging het feest nog tot in de late
uurtjes door in het café van Cor.  
Wij maken u erop attent dat het lustrum-
boek “CSV 100 jaar! - de laatste 25 jaar in
woord en beeld” nog steeds te bestellen is. 
De kosten voor het boek zijn ? 22,50. 
Het boek is te bestellen via lustrum@csv-
vreeland.nl of telefonisch bij de school
0294 233395. S.B.
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Van de redactie
Na de verschillende gezellige activiteiten t.b.v. het 100-jarig
bestaan van de Christelijke School Vreeland en een zonnig
dorpsfeest maken we ons op voor de herfst. Inmiddels staat
de Vecht bijna aan onze lippen en is het tijd om gezellig met
de Vreelandbode op schoot bij de kachel te kruipen. 
Deze keer met weer verschillende Vreelanders. Yvonne
Kuyer wordt beschreven als import Vreelander, Wout v/d Lee
al oervreelander en over Jan Kroegman wordt verteld in 
bedrijvigheid. Verder kunt u lezen over de groene producten
bij Aloys, lekkere wijn, de sterren boven Vreeland en meer.
Wij wensen u veel leesplezier! 

Singel 1
3633 CW Vreeland

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

De vakantieperiode is weer voorbij en
voor het bestuur en de leden van de
Dorpsraad ligt er een interessante en 
volle agenda klaar. Noteert u 4 november
alvast in uw agenda voor de Algemene
Ledenvergadering? Deze keer met 
het thema: de Gemeenteraadsverkiezing. 
De Dorpsraad heeft alle gemeentelijke
politieke partijen uitgenodigd om aanwe-
zig te zijn. Aan de hand van een aantal
stellingen kunnen de politieke partijen
duidelijk maken welk beleid zij voorstaan
in de nieuwe gemeente. 
Die nieuwe gemeente Stichtse Vecht die
zal bestaan uit stedelijke gebieden zoals
Maarsenbroek maar ook kleine landelij-
ke kernen (zoals Vreeland). In de nieuwe
gemeente zijn wijkcomités, dorpsvereni-
gingen, actiegroepen en Dorpsraden.
Juist voor kleine kernen als ons dorp
Vreeland is het belangrijk hoe de leefbaar-
heid en voorzieningen nivo op peil kan
blijven. Het bestuur vraagt u ook om on-
derwerpen –stellingen– in te brengen om
op deze avond voor te leggen aan verte-
genwoordigers van de politieke partijen. 

De presententatie van de partijen zal 
u helpen bij het bepalen van uw stem.
Over de UMTS neemt het college van
B&W nog een besluit. Hopelijk kunnen
we hier 4 november meer over berichten
of eerder als er duidelijkheid is.
Oplettendheid en een snelle reactie van
dorpsraadsleden zo vlak voor de zomer-
vakantie heeft er in elk geval toe geleid
dat de inspraakperiode werd verlengd.
Ondertussen rijst de vraag: hoe hoog 
is een mast van 39.9 meter eigenlijk. 
Op de site van het antenneregister
(www.antenneregister.nl/register) staat
informatie over al geplaatste masten in
Nederland. In onze omgeving staan: de
huidige mast aan de Oost kanaaldijk  van
34.2 meter, in Nigtevecht een van 28.8
meter bij het kanaal, Nederhorst den
Berg 28.8 meter en Oud Loosdrecht (bij de
kerk) 24.4 meter. De geplande mast in
Vreeland zal de andere masten dus in de
schaduw stellen. 

Zien we u op de Algemene Ledenverga-
dering op 4 november? Graag tot dan! 

Bericht van de Dorpsraad  

Gezellige reünie Christelijke School Vreeland!
GRIEPVACCINATIE

Woensdag 17 november 2010 
van 16.00 tot 18.00 uur

Praktijk dokter Klever
Maartenplein 11 Vreeland
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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.
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info@vreelandbode.nl  
Tarieven advertenties op aanvraag

Administratie: Carola Marseille 
(penningmeester)  

Website: Rens van der Meer. 

Oplage: 1000 exemplaren. Drukker: 
Dunnebier Print, Nederhorst den Berg
Kopij voor de volgende Vreelandbode
uiterlijk 13 oktober 2010 inleveren via
info@vreelandbode.nl.  De volgende
Vreelandbode komt uit op 21 oktober.

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

Belangrijke telefoon-
nummers en adressen

Kerkdiensten

Vechtzooitje
Gezocht vanaf november: oppas bij ons thuis
voor onze 2 dochters (van 1,5 en 4 jr) op dins-
dagen van 8 tot 18 uur. Tel. 0653-714830.
Tevens gezocht: iemand die komt schoonma-
ken ong 6 uur per week op ma- en/of vrijdagen.

Colofon

22 sept: Start  (officiële) van de herfst
25 sept: Open atelier “de Toverkoe”
30 sept: Het piccolo Theater: 

“De Venetiaanse tweeling”
2 okt: Bazaar in dorpshuis
4 okt: Dierendag
4 okt: Start computercursus senioren
5&6 okt: Oliebollenverkoop 
11 okt: Symposium vitaal platteland 

Loenen
25 okt: Start herfstvakantie
5 nov: Kledingbeurs Peuterspeelzaal

van 15.00 - 20.00 uur
7 nov: première Roodkapje in het 

dorpshuis
11 nov: Sint Maarten

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

Bruiloften

Partijen

Recepties

Vergaderingen

Presentaties

Seminars

D
E
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L
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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

zondag   19 sept    10.00 uur dhr. C. Boers
zondag   26 sept    10.00 uur    ds. J. de Jong
zondag     3 okt      10.00 uur    ds. D.J. de Rooij
zondag   10 okt      10.00 uur    dhr. C. Boers
zondag   17 okt      10.00 uur    ds. H. Mintjes
zondag   24 okt   10.00 uur   ds. M. Sillevis Smit
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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

Het Dorpsfeest werd mogelijk 
gemaakt dankzij bijdragen van:

Hoofdsponsors: Polocentrum Groot Kantwijck
Rabobank Greif

Sponsors: Bedrijfsvereniging Vreeland
Bon aannemersbedrijf Driessen bomenbedrijf
EVAB autobedrijf Fysiotherapie Vreeland
1850 nummerinformatie Gerwig makelaardij
Krimp & Fort consultancy/vastgoed Noorman Kranen
Lindenberg installatiebedrijf Oskamp autobedrijf
Restaurant De Nederlanden Schumacher schilders
Taveerne de Vecht (Cor) Verwoerd aannemers 

Voor de zesde keer werd er op zaterdag 11
september de inmiddels beroemde
Vreelandse bromfiets”rees” verreden.
Met een record aantal deelnemers vertrok
op die dag een stoet van meer dan vijftig
oude brommers voor een toerrit langs de
Vecht richting Utrecht. In Westbroek wer-
den we gastvrij ontvangen door de win-
naar van vorig jaar, Alfred Colijn. Na ont-
vangst met koffie en koek konden we
rondkijken in zijn museum. Via Tienho-
ven en Loosdrecht kwamen we omstreeks
17:00 uur weer terug in Vreeland.
Casa Catering had voor de deelnemers een
maaltijd bereid en daar werd door de deel-
nemers lekker van gegeten. Vanaf 18:00
uur kon er ingeschreven worden bij Cor in
het café. Om de veiligheid van de deelne-
mers te bewaken hadden we voor het eerst
in de geschiedenis een deelname-stop
moeten inlassen. Flower power was het
thema, dat was ook wel te zien! Vele ver-
kleedpartijen hebben er zich voor gedaan,
sommige mensen waren onherkenbaar
geworden. Het doel van dit thema was het
geheel wat op te vrolijken. Deze doelstel-
ling is zeer goed geslaagd!

Heer pastoor lag met 40 graden koorts te
bibberen in zijn bed en was hierdoor niet
in staat om het parkoers en de deelnemers
in te zegenen.
Nadat de zandloper was omgedraaid vol-
trok zich boven het dorp een grote blauwe
benzinewalm. Het toegestroomde publiek
kon genieten van de diverse uitdossingen
die voorbij raasde. Willem Groenewoud
gaf, zoals ieder jaar, weer zijn commen-
taar en loodste de deelnemers door de ge-
waagde chicane om de pick-up truck van
Arjan Brinkman heen. Zonder kleerscheu-
ren kwam het hele deelnemersveld over
de finish. De winnaar werd hippie Harry
Blok uit Breukelen en de originaliteitprijs
ging naar Marien Neele uit Maarssen-
broek. Zijn brommer was voorzien van
een waterpijp. 
Nu is het aan de organisatie om weer een
leuk thema te bedenken voor de zevende
bromfiets”rees” van Vreeland, maar dat
zal zeker lukken.  
Het organiserend comité wil iedereen be-
danken die op welke manier dan ook zijn
of haar medewerking heeft verleend, om
de rees tot een succes te brengen.

Zonnig dorpsfeest!
De zon scheen volop tijdens het dorpsfeest
op zaterdag 11 september. ’s Middags tij-
dens de kinderactiviteiten was het al gezel-
lig druk in de Breedstraat. Nagels werden
professioneel gelakt en vrolijke gezichten
werden geschminkt tot clown, vlinders,
mega Mindy/Toby’s en zelfs tot pinguïn. Er
werd volop geknutseld en gespeeld.
Zanger Roy zorgde voor gezellige achter-
grondmuziek. Ondanks de griepgolf en
festiviteiten elders bleven veel mensen ge-
zellig hangen. Aloys was een waardig op-
volger van de slager en zorgde voor lekke-
re saté en hamburgers en het bier van Cor
vloeide rijkelijk. Casa Catering zorgde, ge-
heel belangeloos, in de avond voor ruim
200 heerlijke culinaire hapjes voor de tal-
rijke aanwezigen. Om 21.00 was de kennis-
test Vreeland, met mooie en leuke prijzen,
beschikbaar gesteld door ondernemers uit
Vreeland. De 8-mansformatie ‘Jump Back’
zorgde voor vrolijke muzikale omlijsting
en al met al was het een ouderwets gezel-
lig dorpsfeest. 

Langharig tuig in Vreeland!
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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

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. U kunt zelfs het ja-woord uitspreken 
in de mediterrane Binnentuin van Het Arsenaal,

omdat wij een officiële trouwlocatie zijn.

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

Trouwe adverteerder in de Vreelandbode
is het bedrijf Kroegman Automobielen ge-
vestigd aan de rand van het bedrijventer-
rein ‘De Slenk’ in ’s-Graveland. 
De Slenk kun je bereiken door het
Noordereinde helemaal af te rijden en
dan aan het einde naar links te gaan.
Veertig jaar geleden was dat alleen maar
agrarisch gebied met veel tuinderijen.
Door de bouw van een elektriciteitscen-
trale ontstond er aan het begin van de ja-
ren ‘70 een bedrijventerrein.

De ouders van Jan Kroegman woonden
‘onder de rook van Amsterdam’ in een
tuinderspolder die onteigend werd om-
dat Amsterdam uit moest breiden. Ze ver-
huisden in 1954, Jan was toen 6 jaar oud,
naar een deel van ’s-Graveland dat toen
nog  Weesperkarspel heette en begonnen
daar een groentekwekerij. Jan groeide op
met twee broers en twee zussen. Het lag ei-
genlijk voor de hand dat Jan en zijn broer
Peter ook in de groente zouden gaan maar
daar hadden ze geen van beiden zin in. Ze
waren gek van tweedehands brommers
die ze repareerden en waarin ze handel-
den. Toen hun motorische interesse zich
een paar jaar later naar auto’s verlegde,
begonnen Jan en Peter in 1970 hun eigen
bedrijfje. Ze bouwden eigenhandig een
schuur van tweedehands planken en
maakten van hun hobby hun nering. 

Bijna de hele familie zat in de bloemen en
de groente maar het hart van Jan en Peter
ging uit naar auto’s en met name naar
‘Renaultjes’. Dat waren toen hele populai-
re auto’s, net als de deux-chevaux. De
Renault 4 was gemakkelijk te repareren
en te onderhouden én er was een grote
markt voor. In het begin deden ze alles: ze
handelden in alle merken auto’s en repa-

reerden die ook. Ook hadden ze toen een
Saab-lijn: “Prachtige auto’s”, zegt Jan.
Maar omdat ze zoveel werk kregen moes-
ten ze keuzes maken. Bovendien ontwik-
kelde de techniek zich razendsnel met de
bijbehorende cursussen en testappara-
tuur  en dat was voor twee merken te veel.
Toen ze de kans kregen zich als Renault-
dealer te profileren, grepen ze die kans
met beide handen aan. 

Jan was vanaf het begin degene die het
contact met de klanten onderhield en
daarnaast repareerde hij auto’s. Peter was
van meet af aan de man van de aftersales,
dat wil zeggen hij werkte op de achter-
grond, deed de administratie en het denk-
werk. Bijzonder is dat ze die taakverdeling
zo lang zonder noemenswaardige conflic-
ten gewoon zijn blijven uitvoeren. Ze heb-
ben allebei hun eigen verantwoording
maar ook allebei evenveel zeggenschap.
Die teamgeest proberen ze nu over te
brengen op hun kinderen die ook in het
bedrijf zitten. Roderick en Erik, allebei op-
geleid als automonteur en Tamara die de
receptie doet. Samen met nog twee wel ‘ei-
gen’ maar geen familie monteurs komt de
bezetting op 7 man.

Reden om een feestje te vieren ter ere van
hun 40-jarig bestaan vindt Jan niet gepast.
De tijden zijn er in autoland niet naar hoe-
wel ze altijd en nog steeds goed kunnen le-
ven van hun bedrijf. Maar een stukje in de
Vreelandbode vindt hij wel leuk. 
Jan is nog steeds 6 volle dagen in de week
op de zaak te vinden. Misschien niet altijd
omdat dat nodig is maar vooral omdat hij
dat leuk vindt. Hij heeft van zijn hobby
zijn beroep weten te maken en wie wil dat
nou niet?

R.B.

Bedrijvigheid in en rond Vreeland
Jan Kroegman van Kroegman Automobielen
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Weet u dat we in januari van een gemeente met
8.500 inwoners naar 63.000 inwoners gaan?
Hoe houd je de band tussen de gemeente en ons
dorp dan hecht? Hoe zorg je er voor dat de nieu-
we gemeente weet wat zich allemaal afspeelt in
ons dorp? 

Daarom zetten we de spot op: het Bestuur
van de Dorpsraad. Een onafhankelijk
maar formeel aanspreekpunt voor de ge-
meente. Een bestuur van mensen die met
gevoel en liefde ons dorp, onze dorpsgeno-
ten van Vreeland, een stem geven. Die er
hard aan werken om af te tasten wat er
leeft, welke behoeftes en knelpunten hier
spelen. Vrijwilligers ook. Wat goed dat ze
er zijn. En dat u ze weet te vinden als het
nodig is! Wie zij precies zijn?

Ontmoet…
Esther Kolk-
Bosman (1981), de
enthousiaste secre-
taris van de
Dorpsraad voert
het secretariaat en
notuleert vergade-
ringen. Ze is sinds 7
jaar Vreelandse
maar al vanaf haar
geboorte veel in
Vreeland om te 

logeren bij haar tante. Zo ontmoet ze op
een Vreelandse Koninginnedag haar echt-
genoot Patrick en werkt nu, behalve als 
officemanager, ook als boerin op hun
boerderij. Een manier van leven voor haar.
In de eerste week dat ze aantrad als secre-
taris kon ze direct 6 brieven afhandelen
waar iets mee moest gebeuren naar de 

Gemeente of Provincie. Ze is serieus en
houdt van aanpakken. Ze moedigt mensen
aan om de eigen dorpsomgeving belang-
rijk te vinden en daarvoor iets te doen.
“Meld u, samen kunnen we meer! Zoals de
snelheid op de Vecht terugdringen.
Dankzij nieuwe bewoners Henk en Sylvie
hangt er nu om te beginnen een 6 km
bord op hun woonark. Een mooi voor-
beeld van onderlinge hulp”. Ze maakt
zich er hard voor om nieuwkomers in het
dorp te introduceren met een welkomst-
pakket van de Dorpsraad. Ze kan niet
wachten op een meer interactieve 
website. Wilt u ergens aandacht voor, iets 
berichten aan de Dorpsraad of lid wor-
den? U kunt Esther bereiken via
info@dorpsraadvreelandbode.nl

Reinko Abels (1951)
is actief lid van de
Dorpsraad vanaf de
oprichting. 
Hij ontfermt zich
over de Vecht,
DWR, de Vecht- en
Plassen-commissie
maar ook de N201
(bruggen en rijks-
weg) en het aqua-
duct. Reinko kwam

al in 1984 met echtgenote Geesje naar

Vreeland, kreeg hier 2 zonen en een doch-
ter en is als ‘ouwe rot’ vast geen onbeken-
de. Hoe vaak heeft hij niet een warm actief
hart toegedragen aan dit dorp? Het oran-
je-comité, het huttenbouwen, de protes-
tantse kerk varen wel onder de aandacht
en activiteiten van Reinko, nu en in het
verleden. En tot op de dag van vandaag in
de Dorpsraad! “Vreeland is ongedwongen,
gezellig en overzichtelijk, het heeft nog
een menselijke maat”. En dat wil hij graag
zo houden! 

Voor de werkgroep N201 komt hij graag in
contact met dorpsgenoten met verstand
van ruimtelijke ordening, geluid, fijnstof
en milieu die verder willen meedenken en
het netwerk helpen uitbreiden. Goede
kennis in het dorp hierover houdt ons
dorp leefbaar en daar zet Reinko zich voor
in. Zijn oproep: “Zie ons als de
Ombudsman. Wees alert op wat speelt, in-
formeer ons zodat wij er op in kunnen
springen en misschien de emoties er iets
uit kunnen halen”. Contact?: info@dorps-
raadvreeland.nl

Simon van der
Paauw (1964) is als
lid van de
Dorpsraad met ken-
nis van zaken het
aanspreekpunt
voor ‘het groene
buitengebied’ en
agrarische zaken.
Hij kent niet alleen
Vreeland maar ook
de nieuwe gemeen-

te op zijn duimpje. Geboren en getogen in
Nieuwersluis woont hij alweer 18 jaar aan
de Kleizuwe met echtgenote Tineke, waar
zij een melkveehouderij met koeien en
geiten houden. Hier zijn hun 5 kinderen
geboren die u ook verderop in de
Vreelandbode kunt zien! “Dit is je thuis”,
zegt hij over Vreeland en hoe kan je daar
nu niet goed voor zorgen? 

Hij zit in de Dorpsraad om het leven en de
gezelligheid in het dorp te houden. Maar
ook om dingen niet verloren te laten gaan
zoals de Muziektent, het spookhuisje
waar hij zich nu druk voor maakt, en het
prachtige groen in en rondom Vreeland.
Hij onderhoud goede contacten met de
huidige gemeente daarover:  één telefoon-
tje en het groen wordt gemaaid. De groei-
en bloei commissie die onder Simon al ac-
tief is, wil regelmatige acties organiseren
zoals wilgen knotten, bollen planten en
een brandschoon Vreeland. Maar doet u
dan mee? En Simon vraagt u ook: hoe
gaan we Vreeland 750 jaar vieren? Want
in 2015 is er reden voor feest! Ideeën? Geef
u op: info@dorpsraadvreeland.nl  t.a.v.
Simon van der Paauw.

Volgende maand ontmoet u weer andere
Dorpsraad-bestuursleden. Want juist nu
is het belangrijk dat wij met elkaar
Vreeland op de kaart houden. 

A.W.

Licht uit, Spot aan Vreeland op de kaart! 
Met onze Dorpsraad, het Dorpsplan en U!

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.

FIETSMAATJE GEZOCHT
tel.06-10467829

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,-

Het Dorpshuis

VREELAND
zalen verhuur voor:
recepties, bruiloften
en diverse partijen
en vergaderingen

Robert van den Bos
Tel.: 0294 - 234 750
Fetha 16, Vreeland
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Machinaal borduren van logo’s & namen
Tevens levering van sport, promotie- 
en bedrijfskleding
Voor bedrijven en particulieren,
grote en kleine oplage

Borduurstudio het Gooi, Vreeland
Tel. 0294-230756, E-mail info@borduurstudiohetgooi.nl

www.borduurstudiohetgooi.nl

Dodaarslaan 10-14, Kortenhoef

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

De bezoekers van Circus Zanzara
Voor het 100-jarige jubileum van het CSV
verzamelden de ouders zich om een uur of
18.00 bij de circustent op het oude terrein
van de school voor de borrel. In de tussen-
tijd waren enkele ouders druk in de weer
met de outfitjes, schminksmoeltjes en de
laatste instructies voor de acrobaatjes.
Daarna konden ook zij zich naar de tent be-
geven. De tent was afgeladen vol en ieder-
een keek in spanning rond om een glimp
van de kinderen op te vangen. Toen de cir-
cusdirecteur - met het meest gelukzalige
gezicht denkbaar - opkwam, was de span-
ning voelbaar. De show, die in 2 trainings-

dagen in elkaar was gezet, begon en de zaal
ontplofte van plezier en blijdschap. En van
ontroering bij het zien van die prachtige
kinderen met hun kunsten, die soms on-
wijs lief waren en soms akelig dicht bij
daadwerkelijke acrobatiek kwamen. 
En even was het weer zo fijn dat het zo’n
dorp is. Het zijn niet alleen de optredens
van je eigen kinderen die je raken, maar
ook die van het buurmeisje, het klasge-
nootje en de kinderen van je kennissen.
Weergaloos en helemaal mooi, bij de
Kinderpost kunt u nalezen hoe de kinde-
ren het zelf hebben ervaren. G.I.

Geweldig muzikaal theater in Vreeland
Een èchte avond uit met goede acteurs en
zangers, veel humor, live muziek, mooie
decors en kostuums. Dat kunt u meema-
ken op donderdag 30 september in het
Dorpshuis in Vreeland waar het
Piccolotheater uit Amsterdam de muzika-
le voorstelling ‘De Venetiaanse tweeling-
boers’ opvoert. Vorig jaar was deze uitvoe-
ring in het Dorpshuis zo’n overweldigend
succes, dat het hele  publiek het er una-
niem over eens was dat veel meer mensen
moeten kunnen genieten van deze kome-
die. Gelukkig is het de Historische Kring ge-
lukt de theatergroep weer vast te kunnen
leggen. De voorstelling, in de traditie van
de eeuwenoude Commedia dell'Arte,
neemt het publiek mee naar het Italië van
de 16de eeuw, waar zich een ingewikkeld
verhaal met een knipoog afspeelt van twee
tweelingbroers, de een op weg naar zijn
nog niet eerder ontmoette verloofde, de an-
der op zoek naar de zijne. 

De broers zijn al vanaf de geboorte geschei-
den, dus kennen elkaar niet. Doordat zij zo-
veel op elkaar lijken ontstaan er vele geesti-
ge verwikkelingen, door de 10 acteurs over-
tuigend gespeeld. Veel actuele zaken zijn
verweven in het stuk, waardoor het eigen-
tijds en grappig is.
Het geheel wordt gelardeerd met 25 caba-
reteske liedjes, begeleid door een combo,
waarvan de spelers af en toe hun muziek-
instrument neerleggen om een rol in het
stuk te vervullen. Geestige en knappe tek-
sten zijn gevat in swingende en gevarieer-

de melodieën. Kortom, een voorstelling die
u niet mag missen!! 

WANNEER: DONDERDAG 30 SEPTEMBER,
AANVANG : 20.00 UUR
WAAR: DORPSHUIS VREELAND, FETHA 16
, VREELAND
KAARTEN : 6 euro, HKGL leden 3 euro, in-
clusief een kopje koffie/thee voor de aan-
vang
KAARTEN BESTELLEN BIJ :
evasasbach@freeler.nl of naam en tel en
aantal kaarten inspreken op nummer
0294-234701
Gereserveerde kaarten voor 19.45 uur afha-
len bij de kassa, wilt u aub gepast geld mee-
nemen. Voor info: www.piccolotheater.nl 

CSV Ridderhof bedankt onderstaande personen en
bedrijven voor hun medewerking aan het 100-jarig
bestaan van de school!
Greif Nederland BV, Cor van Zadelhoff, Anouk Pruim,
Belleza, Bert van Vliet, Borduurstudio het Gooi, Boutkan
Study Company, Butz Car Electronics, Coers Machineverhuur,
Collegium, Dagwinkel Aloys Hageman, Dalique, De
Nederlanden, De Toverkikker, De Vreelandbode, DJ Booth,
Familie Brinkman, Familie Geurts-Rintel, Familie Hazelhoff,
Familie Huberts, Familie Lindenkamp, Familie Mol, Familie
Mollen, Familie van Belle, Familie Witteveen, Familie van der
Giessen, Familie Henken, Groenpartners, Kleinschalige
Kinderopvang de Vrolijke Lach, Lodewijk van Monsjou, Mtel
BV, Pannenkoekhuis Noord Brabant, Raymond van der Spoel,
Taveerne de Vecht, Tierenlantijn, Tun Fun. 
De lustrumcommissie: Sandra Boogert, Michiel van Dis,
Engeline van Ee, Iris van Gils en Wendela Sandbergen. De
reüniecommissie: Reinco Abels, Sandra Boogert, Anton
Cruysheer, Ellen Fokker, Katie de Haan, Sean Hofland,
Herman Leemreis, Floris Kok en Fennie Wisse. De fotogra-
fen: Diane v/d Marel en Chantal Witteveen. Tentoonstelling:
Eshe Reijnders en Fleur Verhoef. En iedereen die als vrijwilli-
ger heeft meegewerkt om de feestweek en de reünie tot een
geweldige herinnering te maken!
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Tel.: 0294 237 068    www.fysiotherapievreeland.nl

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

Ad van Galen in Loenens 
kunstinitiatief
De Vreelandse kunstenaar Ad van Galen
presenteert een van zijn werken in galerie
Kronkel, die zaterdag 11 september jl. werd
geopend. De galerie is gevestigd in het voor-
malige hotel Het Wapen van Loenen, aan
de Bloklaan hoek Mijndensedijk.
Annemarie Smeets, voormalige inwoon-
ster van Vreeland, is hier ingetrokken en
wil in het pand een podium bieden voor
kunst, cultuur, muziek en dans. Op de ge-
varieerde expositie is een tiental kunste-

naars te zien, waaronder de ex-Vreelandse,
nu Loenense schilderes Carla van der
Linden-Welle, met haar zeer decoratieve
werken. Ad van Gaalen toont een kleurrijk
werk van de haven van zijn geboorteplaats
Kampen. Met een ingenieuze techniek,
geïnspireerd op Ton Schulten, zindert een
ondergaande zon je tegemoet. Toegang tot
de galerie is gratis en op afspraak: 06-
41196163. Zie ook: www.kronkelaande-
vecht.nl. J.J.

Lezers schrijven
Rik bedankt iedereen!
De laatste dag vóór de grote vakantie was
voor Rik Groeneveld een ongeluksdag. Hij
viel van het grote klimrek en brak zijn
arm. Veel pijn, veel tranen, veel schrik. Juf,
moeder, oma, pappa, dokter, motor-ambu-
lance en uiteindelijk, jawel, de èchte am-
bulance, waren nodig om Rik in het AMC
te krijgen. Zijn arm bleek vlak onder de el-
leboog lelijk gebroken. Dus, daar moest
een pen in. Dus een èchte operatie. 
Dus, vele uren wachten. Toen Rik weer
wakker werd “had hij gips.” Maar, wat nog
belangrijker was, Rik kreeg van de zuster
een “Dapperheidsdiploma” uitgereikt.    
Met dat gips heeft Rik dus noodgedwongen

de vakantie doorgebracht. 
Maar het ongemak werd verlicht door het
feit dat Rik vanuit het dorp veel belangstel-
ling en ondersteuning heeft gekregen.
Kaartjes, presentjes, tekeningen, lieve
woorden, kortom, je zou je arm er gewoon
nog eens voor breken ….. Alhoewel. Met
een rubberen “sok” om je arm douchen en
de hele vacantie niet kunnen zwemmen,
dat was ook niks. Uiteindelijk, na 6 weken,
gips eraf en arm mooi genezen. 

Rik wil iedereen die aan en om hem heeft
gedacht ontzettend hartelijk bedanken.
Hij zit alweer boven op het klimrek!

Kleding- en Speel-
goedbeurs + Borrel!!!!
Dit jaar zal de beurs op vrijdag 5 november
van 15.00 tot 20.00 uur op de Peuter-speel-
zaal plaatsvinden. Dit jaar gaan we het he-
lemaal anders doen! 
We vragen jullie allen zoals altijd om je kas-
ten op te ruimen. Maar deze keer is alles
wat je inbrengt echt voor de
Peuterspeelzaal, zodat de juffies voor de
kinderen een zandbak en buitenspeelgoed
kunnen. Dus geen administratief gedoe
met lastige lijsten met letters met inbreng:
alles kan gewoon zo worden ingeleverd en
wij zorgen voor een mooie verkoop, rich-
ten een heuse BOETIEK in en zorgen er ten-
slotte voor dat ook de overblijfselen een ge-
weldige bestemming krijgen bij het wees-

huis voor de
minder bedeel-
de kinderen in
onze regio.
Tijdens de beurs
zal er als vanouds van alles te doen zijn,
maar vooral ook kunt u deze keer een heer-
lijk glas wijn nuttigen en voor de kinderen
hebben we limo met iets lekkers. 
Wij hopen van harte dat jullie onze nieuwe
aanpak waarderen en ons helpen zoveel
mogelijk geld voor de Peuterspeelzaal te
verdienen. 
Vragen? Bel: Lieke van den Akker op 06
15021989 of mail liekeinbelgrado@hot-
mail.com.



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!
Zo! School is weer begonnen, de reünie
achter de rug. Alles lijkt nu weer een beet-
je normaal toch? Nou ja, normaal? Als je
school 100 jaar is geworden en verandert
in een circus… En jij doet mee als circusar-
tiest dan is dat niet normaal! Wat een ta-
lent.  Wat een knappe acts! En ook nog op
RTV Utrecht te zien en te horen. Ook
Kinderpost kijkt even terug met de circus-
directrice Maaike en een knappe acrobaat
Nena. Hoe zou dat eigenlijk zijn; 100 jaar
oud. Of leven over 100 jaar. Test hier je
weetjes over honderd. Heb jij misschien
ook een hond? Kan ie kunstjes? Misschien
wil je het hem of haar leren. Hoe? Hier
lees je een trucje. Heb je de hondenkoek-
jes bij de hand? (en heb geduld). Stuur je
ons een foto van jou en je je hond?  Van jou
en je poes? Leuk voor Werelddierendag op
4 oktober. De leukste komen in
Kinderpost. Een kleurplaat of strip kan
natuurlijk ook. 

Hooggeëerd publiek
Donderdag 2 september was een leuke
dag voor de hele school, want we gingen
oefenen voor het circus omdat onze
school 100 jaar bestond. Elke klas kreeg 
allemaal workshops zoals draadlopen,
ballopen, clown spelen, de trapeze, 
de trampoline,grondacrobatiek enz.
Er zaten moeilijke dingen bij maar ook
leuke of grapigge! Aan het einde van de
dag moesten alle kinderen vanaf groep 3
een kaartje invullen met daarop 3 keuzes
die ze graag zouden willen opvoeren in
het circus. Want uit die 3 keuzes zou je 
sowieso een act mogen opvoeren.
De volgende dag op vrijdag 3 september
kregen alle kinderen te horen wat voor act
ze zouden moeten gaan opvoeren. De hele
dag hadden alle kinderen de tijd om hun
act te oefenen en er een leuke show van te
maken. Elke act mocht een keer op die dag
een half uur naar het circus om alvast te
oefenen voor  de avond. En toen het een-
maal avond was mocht iedereen hun act
opvoeren!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Zelf deed ik mee aan grondacrobatiek en
was ik gevraagd voor directrice om alles
bij elkaar te praten. Later in de avond toen
de show was afgelopen kon iedereen nog
gezellig wat eten en drinken en daarna
naar huis. Dus het was een super gezellige
avond!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Maaike van Ekris, 11 jaar uit groep 8

Test je weetjes over 100honderd
100enhonderd en nog eens 100
1. Hoe schreven de romeinen 100? 
2. Honderd is het kwadraat van ..?
3. Hoe wordt 100 jaar ook wel genoemd?
Een …...........................of…............................?
4. Wat gebeurt er als water 100 °C Celsius
wordt? 

5. Honderd is ook …
6. Welk sprookje staat op nummer 1 in 
de sprookjes top 100?
7. Welke 3 dieren kunnen 100 jaar oud
worden? 
8. Hoe lang duurde de honderdjarige 
oorlog?
9. Wat betekent het als iets in het honderd
loopt? 
10. Welke kermisattractie bestaat al zeker
100 jaar?
11. Hoeveel mensen van 100 of ouder zijn er
in Nederland?
12. Zijn er meer vrouwen of mannen 
ouder dan 100 in Nederland?

Echt jarig
Er stond een mooie circustent op de plek
van de ouwe school. Er traden leuke 
artiesten op. En die artiesten waren:.....
DE KINDEREN!!!  Basisschool csv 
RIDDERHOF is 100 jaar. Daarom vieren
ze een groot circus. Circus zanzara!
2 dagen hebben zij hard geoefent. En
met dat optreden voelde de school zich
pas echt jarig!!!!!!!!!!!!!!!!!

Een circusstukje door Nena van der Meer, 8 jaar

Oud maar fout!
Wat denk jij? Hoe oud zou deze oma zijn? 
Zij leerde heel anders lezen dan jij.
Namelijk met het schoolplankje aap,
noot, mies… 
Dit jaar is het precies 100 jaar geleden dat
het leesplankje op scholen kwam. Alle
schoolkinderen leerden lezen met dit
plankje en een vertelselplaat en een
letterdoosje. Het is dit jaar trouwens ook 
precies 100 jaar geleden dat Scouting in
Nederland werd opgericht.

w: www.orthodontiepraktijkhilversum.nl
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VREELANDSE STERRENWEEK VAN 9 TOT 14 NOVEMBER
Na het succes van de Restaurant Week in maart en augustus dit 

jaardoen we ook mee aan Sterrenweek van 1-7 november.
Deze week verlengen wij ook voor u als Vreelander,

uniek en speciaal!
Boekbaar via 0294 23 23 26 of info@nederlanden.nl

4 gangen lunchmenu normaal 65,00 nu 40,00
5 gangen diner menu normaal 72,50 nu 50,00

Boekbaar op dinsdag 9, woensdag 10, donderdag 11,
vrijdag 12 en zondag 14 november 2010.

Beperkte beschikbaarheid dus wees er snel bij!

VREELANDSE KAMERPRIJS
Voor inwoners van Vreeland hanteren wij een speciale kamer-

prijs voor onze sfeervol ingerichte en ruime hotelkamers.
Dit tarief kunt u gebruiken voor uw familie, vrienden 

maar ook zakelijke relaties.
Normale kamerprijs 175,00 per kamer per nacht,

voor Vreelanders 125,00 per kamer per nacht; inclusief ontbijt!
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Wat: Meer dan 3.000 m2 onbeperkt overdekt 
speelplezier in hartje Amsterdam

Wie: Alle kinderen van 0 tot 12 jaar

Waar: Mr. Visserplein 7, ‘oude’ autotunnel 
bij Waterlooplein

Ingang: Trap voor Portugese Synagoge

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

Hoe: Minimaal één volwassen begeleider per 4 kinderen

Verder: Deze bon uitknippen en voor korting inleveren 
bij de kassa van TunFun! 

Geldig voor 2 kids tot 31 december 2010

www.tunfun.nl V
rB

�

Lezen is goed, luisteren anders

Weer naar school, weer naar het werk! 
In de auto, in de trein, op de fiets een

hoorspel luisteren. 
Voor je er erg in hebt ben je er.

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!!!

Droom
Hoe zou jouw leven er uit hebben gezien
als je honderd jaar eerder geboren was?
Hoe zag je huis eruit? Welke kleren zou
je dragen? Wat voor beroep zou je gehad
kunnen hebben? Trouwens wat zou 
je ervoor moeten doen om 100 jaar te 
worden?

Beschrijf jouw straat
Zou jij wel 100 jaar willen worden? 
Stel dat er een film gemaakt wordt over
de leukste straat die er bestaat in de 
provincie Utrecht. Vreeland doet ook
mee. Maar we leven niet in 2010 maar in
2110…. 
Helaas kan je het nog niet laten zien op
internet. Het is immers in de toekomst.
Dus je moet het heel ouderwets doen.
Met woorden. Beschrijf hoe je straat er
uit ziet. Hoe zien de huizen eruit, de 
tuinen, de lantaarnpalen. En staan er
nog auto’s of zijn er andere vervoermid-
delen? En hoe zijn de mensen? Schrijf in
100 woorden waarom jouw straat in
Vreeland zo leuk uit ziet in 2110. 

Stuur het op naar info@Vreelandbode.nl en 
maak kans op plaatsing in de Kinderpost en een 

supersonische prijs voor het mooiste verhaal!

Hondenkunstje
‘Bekertje Bekertje’
Benodigdheden:
3 plasticbekertjes
minimaal 3 hondenbrokjes

Roep je hond en zeg ZIT en BLIJF. Je hond
moet nu netjes blijven zitten. Zet een
meter van de hond 3 bekertje OP DE KOP
naast elkaar. Kijk de hond even aan.
Blijft ie netjes zitten? Keurig. Dan laat je
‘m even ruiken aan een koekje. Alleen
ruiken hoor! Zeg anders nog een keer ZIT
en probeer het laten ruiken opnieuw.

Beweeg nu geheimzinnig het koekje
door de lucht en kijk je hond goed aan! 
Doe nu net alsof je het koekje onder een
van de bekertjes verstopt. Let goed op
dat de hond naar je kijkt! Praat tegen ‘m.
Bijvoorbeeld: Waar zal ik het koekje 
onder doen? Hier? (je hand met het koek-
je gaat nu naar het eerste bekertje, je
doet net alsof je het koekje verstopt) Kijk

je hond weer even aan. Of hier? (hand
naar het 2e bekertje) Of misschien hier?
En daar verstop je dan het hondenkoek-
je. Je hondje zit nog steeds als het goed
is! Zeg nu: ZOEK! Op dit teken mag de
hond pas gaan zoeken. 
Honden hebben zo’n goede neus. Ze rui-
ken 40x beter dan wij. Dus die vindt dat
koekje vast wel. Dan is het tijd voor AP-
PLAUS!!! Hoe blijer jij doet, hoe blijer je
hond! Veel speelplezier !

Duco en Chiel bij
de Nederlanden
Met het juiste antwoord op de laaste vraag
van de kennisquiz tijdens het Dorpsfeest,
wonnen Duco Reerink en Chiel Kaandorp
de hoofdprijs van een 3 gangen diner bij
de Nederlanden! De heren hadden voor de
volgende dag om 18.30 uur een tafel gere-
serveerd. Stipt op tijd kwamen ze aan, jas-
je dasje, met een koffer met de telefoon
van papa. Voorgerecht van garnaaltjes,
een minifrietje tussendoor, de biefstuk
werd geserveerd met cloche. Toen deze
omhoog ging, applaudiseerden alle gas-
ten. Wat een feest! Na het hoofdgerecht
wilden de heren nog wel een stukje kaas
van de wagen en vervolgens een dessert.
De rekening werd gepresenteerd, de vou-
cher voldeed de betaling. Maar ze weten
hoe het hoort; ze gaven 4 euro fooi. De bon
was dus enorm goed besteed, zowel de
jongens als het team van de Nederlanden
hebben enorm genoten! 

Leer je hond leuke kunstjes en je hebt 
samen plezier en een hondencircus! 

Antwoorden test je weetjes over honderd 
1.met een C 2.10 3.Een eeuw of centennium
4.dan kookt het 5.20x5 of 4x25 of…. 
6. Roodkapje 7.een schildpad, mossel en koraal
(ja dat is ook een dier!) 8.Haha 100 jaar 
9.Dan gaat het allemaal verkeerd 10. de zweef-
molen maar ook de draaimolen. 11.Op 1-1-2009
waren 1633 mensen 100 jaar 12.Meer vrouwen.

Open atelier bij “de Toverkoe” 
Kleizuwe 131, Vreeland

zaterdag 25 september 2010
14.00 - 16.00 uur

Meer informatie of inschrijven:
marjoleinbeukeboom@live.nl of 06-20773955



10 september 2010 De Vreelandbode

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.
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Aloys gaat op groen
Op verzoek van veel, vooral jongere, klan-
ten heeft Aloys Hageman van de
Dagwinkel zijn assortiment uitgebreid
met meer dan vijftig biologische produc-
ten. De producten, met de merknaam
Biotime, zijn duidelijk herkenbaar aan
hun rode en groene logo. Aloys legt uit:
‘We hadden al biologisch vlees en biologi-
sche groente, zoals eco-zuurkool. Nu zijn
daar flink wat kruidenierswaren bijgeko-
men. Van pasta’s, sauzen en potgroenten

tot koffiemelk, koffie, thee en wasmidde-
len. De producten liggen sinds eind au-
gustus in de schappen en eerlijk gezegd
zijn de reacties enthousiast. Logisch, want
het zijn smakelijke producten die vaak
nog goedkoper zijn dan de gewone merk-
artikelen. We merken dat er steeds meer
herhalingsaankopen zijn. Wie de produc-
ten éénmaal heeft ontdekt, blijft ze ko-
pen.’ En ja, Aloys is zelf ook fan van biolo-
gische producten. C.L.

Bazaar op zaterdag 2 oktober
Van 10.00 tot 16.00 uur in het Dorpshuis.
Laatste inleverdag zaterdag 25 september
van 10.00 tot 12.00 uur bij de VIV.
De eerste inlevering geeft een gevarieerd
beeld van veel bruikbare spullen zoals
boeken, platen, cd’s, curiosa uit groot-
moeders tijd, speelgoed, puzzels, glas-
werk, serviesgoed, elektronica, kleine
meubels, enz. Er komt dit jaar een specia-
le afdeling bloemen, kalebassen en kerst-
decoraties, waarbij de heerlijke pot jam
niet zal ontbreken. Het Rad van avontuur
draait vanaf 11.00 uur en u kunt super lo-
ten kopen met prachtige prijzen, o.a een
vaartocht met de zeiltjalk Exempel, rond-

rit met paard en wagen, lekker pannen-
koeken eten in Pannenkoekenrestaurant
Noord-Brabant. Voor de kinderen is er een
grabbelton, een roosjesboom en wie
wordt er sjoelkampioen? En wie wordt ei-
genaar van een mooie pop? Wie raad het
gewicht van een pompoen? Wij nodigen u
allen uit om 25 september uw spullen te
komen inleveren en op zaterdag 2 oktober
een gezellige dag in het Dorpshuis te heb-
ben. Dit alles komt ten goede van het on-
derhoud van het orgel en vleugel in de
Sint Nicolaas kerk.
Namens de bazaarcommissie van de
Protestantse Gemeente Vreeland, Koos van Nes

Oude Donateur - Nieuwe Vriend
Afgelopen week hebben alle Vreelanders
een briefkaart met brief en envelop van
Muziekvereniging de Vecht in de bus ont-
vangen. Daarin wordt u gevraagd 'Vriend
van de Vecht' te worden.
Nu melden velen van u dat u al donateur
bent en jaarlijks een bedrag overmaakt.
De oproep om Vriend te worden komt in
de plaats voor de u vertrouwde jaarlijkse
oproep aan de donateurs, dus bij deze ho-
pen we dat al onze oude trouwe donateurs

nu onze nieuwe Vrienden willen worden.
Vult u graag de kaart in en stuur hem naar
Bert van Wijk Dorpsstraat 98 3632 AW
Loenen of geef hem aan een bekende van
de Vereniging. Voor veel Vrienden maken
wij graag veel mooie muziek. 
Noteert u alvast voor de (klein)kinderen:
zondag 7 november: 14.00 en 16.00 u.
Nederlandse première: Roodkapje naar
Roald Dahl, kinderconcert in de
Theaterzaal aan de Fetha. 

Huiswerkcursus                           Bijlessen

www.studycompany.nl 0294-234883
Breukelen & Bussum

Lezers schrijven
Het loopje spoorlaan.
Het wordt alweer herfst. De Amberbomen,
die onze plantsoenendienst zo rijkelijk aan
de zuidzijde langs de Spoorlaan geplaatst
heeft, beginnen al te kleuren. De laatste
drie jaar dragen sommige exemplaren ook
vrucht. De bruine "tabakspruimen" van vo-
rig jaar hangen er nog in. De nieuwe vrucht-
bolletjes zijn groen. In het voorjaar bloeien
ze met onopvallende bloemhoofdjes. In het
najaar verkleurt het blad vlammend oranje,
geel en rood. De naam “Amberboom” heeft
te maken met de zoete harsgeur, die je kunt
ruiken door een bladsteeltje te breken en
een beetje te kneuzen.
Aan de overkant staan Chinese tempelbo-
men (Ginkgo biloba, ook wel Japanse no-
tenboom of Eendenpootboom genoemd).
Deze soort vertegenwoordigt als enig over-
gebeleven lid een geslacht van uitgestorven
bomen uit een prehistorisch verleden. In
1730 werden enkele exemplaren ontdekt in
een afgelegen tempeldal in Japan, meege-
nomen naar Engeland met zijn beroemde
nurseries, vermenigvuldigd, voor veel geld
verkocht aan rijke landgoedeigenaren en

nu aan een tweede leven begonnen als
straatboom. Ze blijken namelijk uitstekend
bestand tegen luchtvervuiling. Meestal
worden er mannelijke Ginkgo's aangeplant
omdat de afgevallen bessen een glibberige
stinkende massa op straat geven.
Vrouwelijke exemplaren zijn o.a. te bewon-
deren (en te ruiken!) in de Siertuin op
Gooilust in 's Graveland. De Vreelandse
Ginkgo's moeten zo te zien hun draai nog
een beetje vinden in de nauwe plek die hen
is toebedacht. Straks verkleurt het blad
mooi lichtgeel. 
De Beuk (even voor het oude tolhuis) hangt
vol bruine behaarde napjes. Er is dus dit
voorjaar gebloeid! Hebt u het gezien? Leuk
om volgend voorjaar op te letten. Zullen de
beukenootjes ook dit jaar weer loos zijn?
Als er wél wat te halen valt, hebben de dui-
ven en de kauwtjes dat direct in de gaten. 
De Kwetsen aan de overkant gaan we zelf
opeten als ze rijp zijn. De oogst belooft
groot te worden. Hou de schaal op de put bij
het huis maar in de gaten.
Annet Kessler, Oude Tol, 9 sepember 2010
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Een zacht herfstzonnetje is de ideale bege-
leider voor een mooie fietstocht in onze
omgeving. En waar fiets je mooier dan op
‘onze’ Alambertskade. Van oudsher was
dit een van de weinige oost-westverbin-
dingen vanaf Vreeland naar Kortenhoef-
Loosdrecht met aan de noordzijde de
Wijde Blik en aan de zuidzijde de
Loenderveense plas. De kade doorkruist
tegenwoordig twee gemeente- en twee
provinciegrenzen: een deel van de kade
valt onder Vreeland, gemeente Loenen
(provincie Utrecht), een deel onder de ge-
meente Wijdemeren (provincie Noord
Holland). Van oudsher al vormde de
Alambertskade de grens tussen Holland
en het Sticht van Utrecht. U ziet dan ook
op de eind 17de eeuwse kaart van Bernard
de Roij dat de kade toen niet voor niets
‘Scheijdt-Kade’ heette! De kade viel tot
1832 in zijn geheel onder de gemeente
Kortenhoef, samen met het hele terrein
ten noorden van de Alambertskade tot het
Kneuterdijkje, langs de Oude Vechtarm. 
Wellicht is het u ooit opgevallen dat de
kade aan het begin en aan het eind naam-
bordjes heeft met verschillende spellings-
wijzen: aan de Loenense kant heet hij
Alambertskade, aan de kant van Korten-
hoef/Loosdrecht de Dirk A. Lambertsz-
kade. Dat is gedurende eeuwen zo ge-
weest; op alle kaarten van deze streek
wordt de naam anders gespeld, van‘Ael
Lambertsekade’ tot ‘Aelammerskade’.
Wie deze A. Lamberts was, is niet bekend. 

Het lijkt waarschijnlijk dat het om ie-
mand gaat die met de vervening in dit ge-
bied te maken heeft gehad ofwel eigenaar
van de grond was of de kade mede heeft
aangelegd. De gevolgen van die vervening
zijn prachtig te zien op de bijgaande plaat-
jes: op de oude prent is te zien dat het ge-
bied waar de Alambertskade liep nog he-
lemaal land was! Door het turfsteken in de
18de en 19de eeuw is dit hele gebied plas-
sengebied geworden. 
En de Alambertskade werd van gewoon
voetpad door het land een verhoogde dijk
tussen de twee plassen. Het was van be-
lang dat het pad zijn dijkfunctie behield,
want als er geen scheiding tussen beide
plassen zou zijn, zou het wateroppervlak
veel te groot worden met te hoge golfslag
bij harde wind als gevolg. En dan zouden
de probleem niet te overzien zijn voor de
omliggende huizen! In 1932 werd op het
dijkje een fietspad aangelegd, een initia-
tief van de Vereniging voor Vreemdelin-
genverkeer De Vechtstreek (de latere VVV).
Omwonenden en vissers waren hier fel op
tegen, bang dat hun rust verstoord zou
worden! Kijkt u overigens nog even goed
naar de oude prent. U ziet een piepklein
Vreeland, geheel gelegen in de binnen-
bocht van de Vecht, met alleen het kasteel,
de kerk en een paar tuintjes aangegeven.
Ook ziet u op de kruising van de kade met
wat nu de Boslaan is een herberg aangege-
ven, ‘De leste Stuyver’. Daarover leest u
een andere keer meer. J.J.

Vreeland vroeger...

...en nu!

De Alambertskade

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
• Hachee vlees  kilo  € 6,00 
• Volle beker Erwtensoep                       € 3,98 
• Tartaar 5 halen 4 betalen per stuk € 1,00 
• Biefstuk 3 stuks  3 stuks  € 9,90

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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• 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
Op de Nigtevechtseweg woont Wout van
der Lee in het laatste huis voor de bocht
naar de Willigen. Hij komt mij tegemoet
lopen en in het laatste avondlicht dat over
is, zitten we al snel genietend van een kop-
je koffie met speculaasjes uit te kijken
over de weilanden. 

De boerderij en werk
Hij is de neef van Kees van der Lee, die eer-
der in de Vreelandbode stond en die in het
huis van hun beider overgrootvader
woont. Wout’s vader is naar de boerderij
op de Nigtevechtseweg verhuisd. Van de
16 hectare die bij de boerderij hoorden, is
de grond van Wout’s huis de laatste over-
gebleven hectare die nog in zijn bezit is en
waarvan hij een deel verhuurt aan de bu-
ren, de gebroeders Meijer. Volgens zijn va-
der was Wout niet geschikt als boer en
daarom ging hij naar de Mavo en daarna
aan het werk. Hij heeft bijna 20 jaar bij
Van Leer gewerkt, een paar jaar bij de
Melkunie en nog een tijd bij een drukkerij
in Almere. Na zijn pensionering is hij tij-
delijk aan de slag gegaan bij TNT. In de af-
gelopen winter heeft hij de kranten waar-
genomen voor Jan Aalderink, toen hij zijn
been had gebroken. Hij brengt nog steeds
een deel van deze kranten rond en rijdt
daarom ’s ochtends vroeg met zijn auto
door Vreeland.

Genealogieën en orgels
Als het begint te regenen en het laatste
licht is verdwenen, verhuizen we naar bin-
nen. Bij een glaasje fris vertelt hij verder.
Het valt mij op dat hij enorm sterk is in na-
men. Dat merk ik als hij mij vertelt over
buren en kennissen met naam, toenaam
en adres en als hij het heeft over familie-
relaties. Hij vertelt dat hij genealogieën
verzamelt, wel met een link naar familie
of in elk geval Vreelanders. Daar heeft hij
al opmerkelijke ontdekkingen mee ge-
daan en hij weet uit zijn hoofd exact wie
elkaars achterneef of verre oom is, soms

zelfs zonder dat de betreffende personen
hiervan op de hoogte zijn. Ik merk het
weer als hij begint over zijn grote passie,
orgelmuziek. Hij noemt orgelbouwers als
Freitag, Arp Schnitger en restaurateurs als
Albert de Graaf. Hij weet welke orgels zij
maakten, de locaties waar deze orgels
staan en wie hier boeken over heeft ge-
schreven. Hij vertelt dat hij reizen maakt
met de Orgelvereniging. In Nederland,
vooral in Groningen, omdat hier relatief
veel orgels van gerenommeerde bouwers
te vinden zijn (ik als Groningse weet dit
niet eens) en omdat in Groningen zijn
oom Albert predikant was. Via de kerkver-
eniging is hij ook in Canada, de Verenigde
Staten en Turkije geweest. Helaas heeft hij
net vandaag gehoord dat er geen plaats
meer is op een orgelreis die naar de Elzas
zou vertrekken, dat vindt hij heel jammer.

Spoorzoeken
Steeds als hij iets hoort dat hem interes-
seert, zoekt hij verder. In boeken, in musea,
via cursussen en soms door gewoon op pad
te gaan naar een locatie die wordt ge-
noemd, of een naam die hij is tegengeko-
men. Het lijkt wel of hij alles wat hij hoort
uit interesse napluist, en wat hij tegen-
komt gebruikt voor nieuwe paden. Bijna
onnavolgbaar voor mij, hoe hij in een open-
lucht museum in Toronto een oogarts ont-
moet die les heeft gehad van de vader van
Sjoukje Dijkstra, die weer vermoedelijk fa-
milie was van Luite Sjouke Dijkstra op de
Boterweg, die weer bedrijfsleider was bij de
zuivelfabriek op de Bergseweg, waar nu de
Greif fabriek is. De wereld is klein, volgens
Wout, en dat kan hij met deze en vele ande-
re verhalen staven.

De reünie en het oude Vreeland
Hij kent ook nog vrijwel iedereen die in
het verleden bij hem in de klas heeft geze-
ten. Hij vond de reünie erg leuk. Goed om
iedereen weer te zien. Een paar ziet hij
nog steeds bijna dagelijks, zoals Rijk
Zeldenrijk, Kees Meijer – met wie hij in
zijn kinderjaren dagelijks naar de
Christelijke school in de Ruiterstraat liep -
en Nico de Jong, maar een enkeling was al
lang uit het zicht. Hij vermoedde zelfs ten
onrechte dat oud-klasgenoot Cees de Kloet
al zou zijn overleden. Naast de oud-klasge-
noten trekt hij nog veel op met Cees van
der Horst. Die is inmiddels verhuisd naar
Zeewolde, maar hij bezoekt hem nog om
de week. Een goede buur dus, ook al
woont hij nu elders. Die band is hem dier-
baar. Ook zijn broer Jacob woont in
Vreeland. Zijn andere broer woont in
Nijkerk. Als ik hem vraag naar zijn me-
ning over de nieuwe Vreelanders, ant-
woord hij een beetje verlegen dat hij een
aantal graag mag maar andere toch wel
wat bekakt vindt. Hij vindt het vervelend
als mensen niet groeten of dat hij, tijdens
de collectes die hij veelvuldig doet, soms
zelfs gewoon bot wordt behandeld. Dat
hoeft niet en dat past ook niet in een dorp
als dit. Je hoeft niet altijd te geven maar
dat mag je wel met woorden en een glim-
lach zeggen. Ik neem afscheid van Wout
en vraag mij af hoeveel van de namen ik
ga onthouden. Hoewel dat niet uitmaakt:
als ik het niet meer weet mag ik hem na-
melijk altijd bellen.

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

Smederij NIESSEN
• SIERSMEEDWERK
• BUITENLANTAARNS
• LAS- EN REPARATIEWERK

Rondje Zuwe
door  Grace Inklaar

en Connie Lohuis

Computer: onderhoud 
installatie
netwerk

Woning: klein onderhoud

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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De import-Vreelander
Het regent. En niet zo’n beetje ook. De af-
spraak met import Vreelandse Yvonne
Kuyer is dus lekker bij haar thuis aan de
keukentafel. Het rondje Vreeland laten we
maar even zitten. Hoewel Yvonne er van-
daag nog wel ‘uit’ moet met haar hondje
Lotje. En juist die kleine Lotje heeft ervoor
gezorgd dat Yvonne veel contacten heeft
in Vreeland. Als ze langs de Singel loopt
blijft ze zwaaien. Een ‘import’ gevoel
heeft Yvonne nooit gehad. 
Zevenendertig jaar geleden kwam Yvonne
in Vreeland terecht. En dat allemaal dank-
zij de man die toen in haar leven kwam.
Yvonne is geboren in Santpoort en ver-
huisde in de oorlog naar Beverwijk. Haar
middelbare school volgde ze aan het
Kennemer Lyceum in Bloemendaal.
Daarna ging ze een klein jaartje aan de
Franse taal schaven in Brussel. Yvonne:
‘Toen maakte ik eigenlijk een logische
stap. Mijn hele familie zit in de confectie.

Dus ik ging naar de modeacademie in
Amsterdam en lekker op kamers in
Amsterdam-Zuid. Het was een geweldige
tijd.’ Na haar opleiding ging Yvonne als
ontwerpster aan de slag bij Kerko, bekend
van de blouses. Een leuke carrière in de
mode volgde. Toen veel confectiebedrij-
ven hun productie naar het buitenland
verplaatsten kwam Yvonne in de verkoop
terecht. Zo rond haar zestigste is ze alleen
de seizoenen gaan werken. Zo’n zes maan-
den per jaar ging ze in het confectiecen-
trum aan de slag. Yvonne: ‘Mijn ‘inburge-
ren’ in Vreeland is heel snel gegaan. Ik
spreek gemakkelijk mensen aan. En een
hondje helpt daar al helemaal goed bij.
Van meet af aan vond ik Vreeland gemoe-
delijk, landelijk, mooi en kneuterig. En
dan bedoel ik kneuterig in de goede zin
van het woord. Neem bijvoorbeeld onze
Koninginnedagen met al die kinderen.
Dat is toch fantastisch. Toen we hier pas
woonden keken we vanuit de tuin nog
naar de weilanden. We hadden een gewel-
dig uitzicht. Later is daar de Pomonaweg
tegenaan gekomen. Maar nog steeds is het

hier heel prettig wonen. Ik wil hier nooit
meer weg.’

Al wandelend – ja, op de Pomonaweg - met
de hond kwam Yvonne zo’n tien jaar gele-
den een driejarig jongetje tegen. Ze raak-
ten in gesprek. Al snel bleek dat Yvonne’s
hondje en Gijs – want zo heet de inmid-
dels viertienjarige jongen – zijn zusje alle-
bei Lotte c.q. Lotje heetten. Yvonne: ‘We
hadden gelijk een band. Zo klein als ie
was, kon Gijs al heel goed babbelen. Sinds
die tijd komt Gijs met zijn zusjes Mare en
Lotte regelmatig op bezoek. “Eerst lunch-
ten ze één dag per week bij ons. Dat doet
Lotte nog steeds. De andere twee zitten nu
op de middelbare school. Lotte komt ook
vandaag weer lunchen. Ik heb een hechte
band met deze leuke kinderen en natuur-
lijk ook met hun ouders. Bijna iedere dag
komen ze wel even langs.” Yvonne pakt
drie boekjes uit een keukenla. En niet zon-
der reden. In de boekjes staan de uitslagen

van de spelletjes die ze
altijd met het drietal
doet. En dat zijn niet zo-
maar spelletjes.
Yvonne: ‘We hebben
alle spellen zelf ge-
maakt van karton en
verf.’ Dan worden ook
de spellen gepakt. Het is
indrukwekkend. Wat
een creativiteit.
Kwartetspel-len, gan-
zenbord allemaal naar
eigen idee. ‘Die spelle-
tjes doen is leuk, maar

ze zelf maken was helemaal een giller.’

Á la Botero
Dat Yvonne creatief is zag ik al gelijk bij
binnenkomst. Het hele huis hangt vol met
prachtige door Fernando Botero geïnspi-
reerde schilderijen in warme kleuren en
smaakvol ingelijst. Toen Yvonne stopte
met werken ging ze op een keer met haar
man naar het Singer museum in Laren.
‘Er hingen mooie primitieve schilderijen.
Ik opperde dat ik dat ook wel zou kunnen.
Mijn man zei toen ‘ga dat maar bewijzen’.
Toen heb ik een atelier in Bussum gevon-
den waar een Russische schilder les gaf. Ik
ben daar nog steeds iedere maandag. Ik
vind het heerlijk om te doen en zo af en
toe verkoop ik ook nog een schilderij.
Leuk toch!’ Dan zit ons gesprek er op. Lotte
komt zo lunchen en Lotje moet nog even
uitgelaten worden. Regen of geen regen.
Het is duidelijk: Yvonne voelt zich geen
import Vreelander. Ze is vergroeid met het
dorp en met de bewoners en heeft het in
ons dorp ontzettend naar haar zin!       

C.L.
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DEMPER CONSULTANCY

DCDC
DEMPER CONSULTANCY
FINANCIEEL ADMINISTRATIEF ADVIESBURO

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

Dames-, 
Herenkapsalon 

en Modeboetiek 
Exclusieve verkoop 

van Boútriba
Pure bodycare for kids

Bel voor een afspraak 0294 230028
maandag gesloten

Breedstraat 1-3, Vreeland

WICO
DIENSTVERLENING

GLAS- EN GEVELREINIGING
Willem Dolman

Adm. de Ruyterlaan 172 • 1215 NE Hilversum • Tel. 06 295 529 64

Vreeland Vocaal zoekt versterking!
Vreeland Vocaal is een gemengd klassiek
kamerkoor, gestart in 2000 onder de hui-
dige dirigent Robert Hoving. Op dinsdag 7
september is het nieuwe koorseizoen be-
gonnen en hiervoor zoekt het koor nog
versterking voor alle stemgroepen, maar
vooral bij de mannenstemmen (zowel bas
als tenor). Bent u een enthousiaste zan-
ger(es), heeft u een goede zangstem en

kennis van het notenschrift en bent u in
de gelegenheid wekelijks op dinsdag-
avond de koorrepetities in Vreeland
(20.15-22.00 uur) bij te wonen óf wilt u ge-
woon wat meer weten? Bel of mail dan
met Melle Wierper, voorzitter van ons
stichtingsbestuur: mwierper@xs4all.nl of
met Monique Nooteboom, secretaris: vreel-
andvocaal@gmail.com of bel: 0294.231409.
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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

Hemel boven Vreeland
Op 22 september staat Jupiter vanaf de
aarde gezien precies tegenover de zon aan
de hemel. Daardoor is de reuzenplaneet
de hele nacht goed zichtbaar, linksonder
de bijna volle maan. Bovendien staat
Jupiter relatief dichtbij en is daarom als
een “extra heldere ster” te zien.
Een ideaal moment om eens met een ver-
rekijker te kijken. Je ziet dan niet alleen
Jupiter, maar ook de vier grote Galileische
manen: Io, Callisto, Europa en Ganyme-
des. Met een telescoop kun je zelfs de stre-
pen op het oppervlak van Jupiter zien die
worden veroorzaakt door een gelaagd wol-
kendek. Een dag later begint de astronomi-
sche herfst. De zon beweegt van noord
naar zuid over de hemelevenaar en overal
op Aarde duren dag en nacht even lang.

De maand oktober is zeer geschikt om de
Andromedanevel op te zoeken. Dit sterren-
stelsel staat in het sterrenbeeld Andro-
meda (vrijwel recht boven Vreeland). De
Andromedanevel is zichtbaar als een dif-
fuus vlekje en staat op ongeveer 2.5 mil-
joen lichtjaar afstand. Vanuit Vreeland is
het niet mogelijk om verder in de tijd te-
rug te kijken: het licht dat we nu zien is
meer dan 2 miljoen jaar geleden uitge-
straald. En ondanks deze grote afstand
trekken de Andromedanevel en ons eigen
Melkwegstelsel zich aan. De Andromeda-
nevel vliegt met een snelheid van ongeveer
140 km per seconde in onze richting en
een botsing is niet meer te voorkomen.
Verwachte impact over 4.5 miljard jaar.

H.L.

Open Atelier bij “De Toverkoe”
Op zaterdag 25 september van 14 tot 16 uur
mag iedereen gratis een kijkje komen ne-
men in het nieuwe atelier van Marjolein
van “De Toverkoe” aan de Kleizuwe.
Marjolein zal op de boerderij kinderfeest-
jes en creatieve workshops gaan verzorgen.
Zij heeft dit overgenomen van juf Sandra
van de Toverkikker. Onder het genot van
een drankje kun je alvast gratis kennis ma-
ken met de diverse creatieve activiteiten.
Wat is er te doen? Je kunt flessen beschilde-

ren, schilderen op doek, schat- en toverkist-
jes beschilderen en beplakken en werken
met diverse soorten en kleuren klei. Elk
half uur begint een nieuwe, gratis work-
shop. Je kunt je voor maximaal twee work-
shops inschrijven. Het aantal plaatsen is be-
perkt – en dus zou het fijn zijn als jullie je
tijdig aanmelden voor deze creatieve mid-
dag via: marjoleinbeukeboom@live.nl of
via 06-20773955. Alvast tot ziens op 25 sep-
tember!

WIJ HEBBEN BESLAG WETEN TE LEGGEN OP

10 TWINGO’S
EN DIE WILLEN WIJ VERKOPEN VOOR EEN PRIJS

DIE U HAAST NIET ZULT GELOVEN N.L.

€ 8.500,-* KANT EN KLAAR!!!
(NORMAAL € 9.700,-)

Deze auto’s zijn spik splinter nieuw.
Allemaal: • airconditioning

• radio CD speler
• stuurbekrachtiging
• centrale deurvergrendeling op afstand
• electrisch bedienbare portierruiten
• en nog veel meer!!!

En of dit allemaal nog niet genoeg is, bieden wij u ook nog een 
financiering van € 5.000,- aan, met een looptijd van 36 mnd.

en een rentepercentage van 0%**!!

U leest het, het liegt er allemaal niet om, 
kom dus snel naar onze showroom want OP=OP.

* Vraag naar de voorwaarden



Op 5 en 6 oktober a.s. is het weer zo ver, dan
is de jaarlijks terugkerende oliebollenver-
koop in de gemeente Loenen weer een feit.
Zoals de meesten wel zullen weten is de op-
brengst van deze actie voor de senioren uit
de gemeente Loenen en zij gaan hier een
dagje van uit.
De oliebollen worden in Loenen gebakken
door een groot aantal vrijwilligers. Hieraan
gaat heel wat vooraf: het appels plukken,
schillen, van het klokhuis ontdoen, klein
snijden, het mixen van het beslag, het bak-
ken en inpakken. Van ‘s morgens vroeg tot
laat in de middag wordt hier hard aan ge-
werkt. In de kernen Loenen, Vreeland,
Nieuwersluis, Loenersloot en Nigtevecht
komen de vrijwilligers huis aan huis om de
oliebollen te verkopen. Laat hen niet voor
niets komen. Mocht u de verkopers mislo-
pen dan is het ook nog mogelijk om de olie-
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. 233046, 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 nog onder de aandacht
brengen dat alles door vrijwilligers wordt
gedaan ten behoeve van de senioren. 
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Bed & Breakfast

Groepsaccomodatie

Vergader- en
ontvangstruimte

Boerenkaas

Boerderij-ijs

Rondleiding

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

www.dewilligenlogies.nl of www.dewilligenkaas.nl

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

Openingtijden 
di - wo - do - vrij 9.00 -17.00

zaterdag 8.00-13.00
maandag gesloten

Kinderyoga
Bij Kinderyoga gaat het vooral om het ple-
zier. De oefeningen zijn hartstikke leuk en
goed voor de lichamelijke en geestelijke
groei. Spelenderwijs komen alle elemen-
ten van yoga aan bod. Kinderyoga bevor-
dert gevoelens van eigenwaarde, creativi-
teit en sociale vaardigheden van kinderen.
Vanaf dinsdag 5 oktober starten we van 16-
17 uur. 10 lessen tot aan de kerstvakantie.
Locatie: Yoga@floor in Loenersloot.
Leeftijd: 6-9 jaar
Informatie: Angèle Babeliowsky 
06-41912628

Zingenzo wint Cultuurprijs!
Robert Hoving, dirigent van het Vreelandse
koor Zingenzo en initiatiefnemer van on-
der meer de zomermusicalweek afgelopen
zomer, heeft zaterdag 11 september jl. de
het Publieksjuweel gewonnen. Dit is de pu-
blieksprijs van het Cultuurplatform
Vechtstreek, een samenwerkingsverband
op cultureel gebied tussen de gemeenten
Loenen, Breukelen en Maarssen. Tijdens de
kunstmanifestatie op het Kerkplein in
Loenen presenteerden tien genomineer-
den zich, variërend van Cabaret-Nigte-
vecht, Streekmuseum Vredegoed in Tien-
hoven (winnaar van de vakjuryprijs), twee

kunstenaarscollectieven uit Breukelen,
Poëzie aan de Vecht uit Loenen en nog 5 an-
dere geweldige culturele initiatieven.
Zingenzo, dat ook nog een prachtig optre-
den verzorgde tijdens deze middag, kreeg
uiteindelijk de met overmacht meeste
stemmen van het daar aanwezige publiek.
De prijs, € 200,-, werd uitgereikt door de
drie wethouders van cultuur van de drie
gemeenten. Geweldig dat dit Vreelandse
initiatief op zo’n steun kon rekenen bij het
publiek. Een grote opsteker voor Robert
Hoving en zijn koor. Gefeliciteerd Robert!

J.J.

Oliebollenverkoop 2010
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In deze herfstmaand, waarin we soms nog van heer-
lijke dagen kunnen genieten, maakt het groen in de
natuur langzaam plaats voor roestbruin. Zo ook gaat
rode wijn meer en meer de plaats van de witte inne-
men. De wijn van deze maand is afkomstig van het
huis Bellingham, dit is gelegen tussen de bergen van
Groot Drakenstein in de Franschhoek-vallei. Bij dit
Zuid-Afrikaanse wijnbedrijf maakt men soepele en
plezierige wijnen die toegankelijk zijn voor een breed
publiek. De eerste wijnstokken werden geplant in
1693. Het wijnhuis Bellingham werd in 1943 eigen-
dom van Bernhard Pedlashuk. Hij was lange tijd de
drijvende kracht van het bedrijf en maakte in 1949 de
eerste Zuid-Afrikaanse rosé. Voor zijn bijdrage aan de
Kaapse wijnbouw werd hij uitgeroepen tot de eerste
Chévalier du Tastevin van Zuid-Afrika. De wijn van
deze maand is een zogenaamde Bellingham blend.
Een zeer geslaagde combinatie tussen de druiven-
soorten Shiraz en Cabernet Sauvignon. De verhou-
ding is 60% Shiraz en 40% Cabernet Sauvignon. Zuid-
Afrikaanse wijnen hebben een witzegel op de hals-
capsule van de fles. Dit is een kwaliteitsbenaming,
hetgeen  bevestigt dat wat er op het etiket vermeldt
staat wel degelijk in de fles zit.
De wijn in mijn glas heeft een donkere robijnrode
kleur. Het aroma is boeiend, met tonen van zwarte
bessen, zoethout, tabak, laurier en bramen. Deze
proef je tevens terug in de smaak. De afgeronde tan-
nine's en de volle smaak maken dit tot een prima glas
wijn. Op een mooie herfstdag kunt u deze
Bellingham schenken buiten bij een Zuid-Afrikaanse
braai en op een minder mooie herfstdag binnen bij
een stoofpot of een mooie gebakken biefstuk. Het al-
coholgehalte is 14,5% en de Bellingham blend uit het
jaar 2008 is te koop voor € 5,19 bij de Dagwinkel in
Vreeland. Veel proefplezier en tot volgende maand. 

Engeline van Ee 

Proost

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

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

en met de klantenkaart wordt 
het extra aantrekkelijk!

In het Huis Marseille, museum voor foto-
grafie, is een hele speciale expositie te be-
wonderen van fotograaf Taco Anema. Wie
goed kijkt herkent een Vreelandse fami-
lie. Hier speciaal afgedrukt in de

Vreelandbode omdat u vast niet allemaal
naar Amsterdam gaat om te kijken. 
Zie andere families uit de serie op:
www.huismarseille.nl.

Familie Van der Paauw voor de lens 

Nigtevechtseweg 172 
3633 XX Vreeland

Tel. 0294 - 254164
Gaarne bellen na 17.00 uur! 


