
Na 3 zaterdagen waarin veel Vreelanders
hun bruikbare spullen kwamen inleveren
was het dan eindelijk vrijdagmiddag 1 okto-
ber dat het dorpshuis omgetoverd kon wor-
den tot een heuse bazaar. De grote zaal met
alle huishoudelijke spullen, boeken en het
rad van avontuur. De foyer met o.a. speel-
goed en een cadeautafel. De hal werd een
vrolijke bloemenwinkel met veel accessoi-
res en natuurlijk de grabbelton. Dit alles
t.b.v. het onderhoud van het orgel en de
vleugel in de Grote Kerk te Vreeland.
Zaterdagmorgen om 8.30 uur melden de
eerste kopers zich al. Maar de laatste punt-
jes op de i moesten nog gezet worden om
precies om 10.00 uur de deuren open te la-
ten gaan. Het was een komen en gaan op

deze zeer gezellige en vooral sociale dag.
Allen bedankt voor uw komst. Mede door de
vele sponsoren is de totale opbrengst tot nu
toe € 4400. De volgende prijzen zijn gewon-
nen: gewicht pompoen 24,0 kg door Nico de
Jong, 187 walnoten in pot door Jacob
Hansma, pop met kleertjes voor fam. Coers,
blond servies DE voor fam. Van Nes, sjoel-
kampioen tot 6 jaar Ivet Verkerk , van 6-12
jaar Andreas Coers en van 12 jaar en ouder
Ineke de Haan. De eerste prijs van het super-
lot, een vaart tocht op de Exampel van fam.
Abels/Nagtegaal ging naar Elly Schot,  2e
prijs een ballonvaart van Ballooning Comp.
en de 3e prijs een rit met paard en wagen
van fam. G. Soede gingen naar fam. C. Coers.

Lees verder op pagina 6
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Van de redactie
De herfst heeft een mooie entree gemaakt. En zoals gewoon-
lijk zijn er weer veel activiteiten in ons dorp geweest zoals de
bazaar voor de Protestante kerk en de oliebollenactie. U leest
er alles over. En wij kijken vooruit naar de komende maand.
Een boeiende lezing van de HKGL, een aantal ledenvergade-
ringen en de aankomst van Sinterklaas staan op het pro-
gramma. En niet te vergeten de verkiezingen! Een aantal
dorpsraadleden komen aan het woord in ‘ licht uit, spot aan’
en Oer-vreelander Maarten van der Tas verhaalt over zijn
jeugd in Vreeland. Andre Engel en Sabine Fischer zijn de im-
port-Vreelanders die deze maand geïnterviewd zijn. En wist
u al dat er een fietsenmaker in Vreeland is? De geschiedenis
van twee oude herbergen aan Oud Over komt aan de orde in
‘Vroeger en Nu’ en de Kinderpost gaat over het onderwerp 
‘Doe het lekker zelf!’ Veel leesplezier en hopelijk veel zonni-
ge herfstdagen!

De redactie

Singel 1
3633 CW Vreeland

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

Op 4 november a.s. wordt in het Dorpshuis
de najaarsvergadering van de Dorpsraad
gehouden. Deze wordt geheel gewijd aan
de komende gemeenteraadverkiezingen
en is voor alle inwoners van Vreeland (ook
niet-leden zijn welkom). Aan de hand van
een aantal stellingen krijgen de diverse po-
litieke partijen een zeer beperkte tijd (1-2
minuten) om hun standpunt te presente-
ren. Er zal voldoende ruimte zijn voor de
aanwezigen om nader in te gaan op de
standpunten van de verschillende politie-
ke partijen. Na afloop kan er verder ge-
praat worden met de toekomstige gemeen-
teraadleden van de nieuwe gemeente
Stichtse Vecht. Mocht u nog punten/stel-
lingen willen inbrengen, dan kunt u deze
voor 24 oktober aan het bestuur sturen. In
een vereniging is communicatie erg be-
langrijk. Sinds de oprichting van de
Dorpsraad is er een website en een email-
adres. Op dit ogenblik wordt de website be-
heerd door Berry Stapper en Bob van Gils.
Zoals u in het interview met Berry (verder-
op in de Vreelandbode) kunt lezen, heeft
het bestuur hulp nodig voor het verbete-

ren en beheren van de website. We hopen
dat er “experts” zijn onder onze leden die
wat tijd hebben om ons te helpen. Het be-
stuur vindt het belangrijk dat de website
makkelijk toegankelijk is en dat alle rele-
vante verenigingsdocumenten direkt be-
schikbaar zijn voor de leden. De Dorpsraad
heeft ook nog veel leden zonder computer
aansluiting. Het bestuur zoekt ook leden
die ons kunnen adviseren wat de beste ma-
nier is om deze leden goed en op tijd te in-
formeren.
De Dorpsraad is sinds enige tijd in overleg
met de gemeente Loenen en de provincie
Utrecht over diverse knelpunten (aqua-
duct, verbreding brug Amsterdam-Rijn
Kanaal). Dit heeft geleid tot een rapport
(Quick Scan N201 Loenen, in opdracht van
de gemeente Loenen) en een brief van het
College van B&W aan de provincie. Hierin
pleit de gemeente voor een afstemming
van de situatie op de N201 in breder ver-
band. Niet alleen provincie Utrecht en ge-
meente Loenen, maar ook met Hilversum
en de Wijdemeren. Wij houden u op de
hoogte van de ontwikkelingen.

Bericht van de Dorpsraad  

Bazaar weer groot succes
GRIEPVACCINATIE

Woensdag 17 november 2010 
van 16.00 tot 18.00 uur

Praktijk dokter Klever
Maartenplein 11 Vreeland

Afsluiting brug-seizoen
31 oktober is het de laatste dag van het seizoen
dat de brug in ons dorp dagelijks bediend
wordt. Traditiegetrouw ‘ vieren’  wij dat zater-
dag 30 oktober met een drankje en een hapje

op het grasveld bij de brug vanaf 17.00 uur.
Iedereen neemt zelf wat te drinken en te eten
mee, de vuurkorven branden en zo wordt het
vanzelf gezellig!  Iedereen is van harte welkom.
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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 10 november 2010 inleveren via
info@vreelandbode.nl.  De volgende
Vreelandbode komt uit op 18 november.
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
Twee rustige lieve labradors ( 13 en 8) zoeken
tegen vergoeding een logeeradres tijdens de
kerstperiode van 20 dec. - 2 jan. 
Lijkt het u gezellig en heeft u mogelijkheden?
Hoor het graag, Monique Bruins 06 48319590

Colofon

30 okt. Afsluiting seizoen bij de 
brug vanaf 17.00 uur

31 okt. Start Wintertijd
3 nov. Ledenvergadering 

Bedrijfsvereniging bij Cor
4 nov. Algemene Ledenvergadering

Dorpsraad in het Dorpshuis
5 nov. Kledingbeurs Peuterspeelzaal

vanaf 15.00 uur
7 nov. Kinderconcert Muziekvereni-

ging de Vecht, Dorpshuis
11 nov. Sint Maarten
11 nov. Lezing Historische Kring 

in Dorpshuis
12 nov. Het Vernieuwde Erfrecht, 

14.00 u, Dorpshuis,Nigtevecht
17 nov. Algemene ledenvergadering

Ijsclub Vreeland bij Cor
20 nov. Sinterklaas komt aan in 

Vreeland
24 nov. Gemeenteraadsverkiezing 

gemeente Stichtse Vecht
5 dec. Sinterklaas
10 dec. Kerstmarkt in Vreeland

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

Bruiloften

Partijen

Recepties

Vergaderingen

Presentaties

Seminars

D
E

 O
L

IFA
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

zo. 24 okt. 10.00 uur ds. M. Sillevis Smit
zo. 31 okt. 10.00 uur ds. J. Verburg
wo. 3 nov. 19.30 uur  dhr. W.F. Flantua
zo. 7 nov. 10.00 uur dhr. C. Boers
zo. 14 nov. 10.00 uur ds. R.J. Blokland
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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

De oliebollenverkoop van oktober j.l. is
weer een groot succes geweest. Dankzij de
inzet van de vele vrijwilligers, die de bol-
len verkocht hebben, en uiteraard de in-
woners van Vreeland, die de bollen ge-
kocht hebben, zijn wij er met zijn allen in
geslaagd om weer een respectabel aantal
oliebollen in Vreeland te verkopen. Dit
jaar zijn er hier 6090 oliebollen verkocht.
Dit zijn er iets minder dan vorig jaar.
Ondanks dat er veel inwoners van
Vreeland niet thuis werden getroffen is dit
toch een geweldig succes. Het is ons weer
gelukt om de senioren volgend jaar een
fijn dagje uit te bezorgen.

Mede namens de senioren van Vreeland dankt
het oliebollencomité ieder heel hartelijk.

Kerstmarkt
Op dinsdagavond 28 sep-
tember reed er een grote
brandweerauto door het
dorp met daarin de organi-
satoren van de kerstmarkt,
Karin van Dis en Sandra
Boogert. Zij hebben hiermee
een start gemaakt met de or-
ganisatie van de Kerstmarkt
die op vrijdag 10 december
a.s. plaats zal vinden in de
straten van Vreeland. In
overleg met de brandweer is
besloten om in de
Breedstraat aan beide kan-
ten kramen te plaatsen. Ook
op de Lindengracht - bij het
café van Cor - en op Duinkerken - richting
de Floraweg - zullen er kramen komen.
Verder zijn er plannen voor het plaatsen
van een kunstijsbaan, een spetterend
vuurwerk en het breken van het record
“grootste kinderkoor” met zoveel mogelijk
kinderen uit onze nieuwe gemeente
Stichtse Vecht. Meer informatie vindt u in
de volgende Vreelandbode. Wilt u het

kerstcomité versterken en hand en span-
diensten verrichten tijdens of voor de
Kerstmarkt, meld u dan via info@kerst-
marktvreeland.nl of telefonisch bij de or-
ganisatoren. Bent u geïnteresseerd in het
huren van een kraam, stuur dan een mail
naar bovengenoemd mailadres of neem
contact op met Karin van Dis 0294 414157
of Sandra Boogert 0294 231182.

Oliebollenverkoop 2010

Bij het woord ‘kolonie’ denk je aan een ver
land aan de andere kant van de aardbol.
Maar vanaf 1818 trekken er ook ‘kolonis-
ten’ uit heel Nederland, ook uit de Vecht-
streek, naar zuidwest-Drenthe.  De in 1818
opgerichte Maatschappij van Weldadig-
heid wilde verarmde landgenoten uit hun
toestand van ‘diepe ellende en daaruit
spruitende zedelijke verbastering’ halen.
In een nog woest en maakbaar Drenthe
zouden zij leren met landarbeid de eigen
kost te verdienen. En daardoor vanzelf be-
tere mensen worden. De belevenissen van
die kolonisten in Frederiksoord en andere
landbouwkoloniën, staan centraal in een
lezing door Wil Schackmann in het
Dorpshuis in Vreeland op donderdag-
avond 11 november.

Hij is de schrijver van het boek De proefko-
lonie, vlijt, vaderlijke tucht en het weldadig ka-
rakter onzer natie. Bij uitkomen werd het
boek geprezen om de ‘nabijheid’ waarmee
de kolonie en de kolonisten werden be-
schreven. Vpro’s OVT: ‘Zeer de moeite
waard’. Historisch Nieuwsblad: ‘Het komt
niet vaak voor dat een historicus het leven

van gewone mensen uit de tijd voor de
twintigste eeuw kan beschrijven. Daarom
is Schackmanns boek buitengewoon
waardevol’.

Het zal gaan over Willempje van der
Dooze, geboren 1788 in Vreeland, die als
weduwe met kinderen in de kolonie komt.
Omdat ze alleen dochters heeft wordt er
een jongeman bij hen ‘ingedeeld’ om het
landwerk te doen, maar tot dat laatste be-
perkt hij zich niet en na een tijdje is
Willempje zwanger. Ook haar verdere ge-
schiedenis baart opzien. En ook over Jan
Frederiks uit Nigtevecht die onderdirec-
teur werd van het bedelaarsgesticht. In
Veenhuizen zaten meest weeskinderen,
waaronder Willem Frederik Blommaart
uit Loenen. Maar hoofdmoot zijn de ‘vrije
koloniën’ Frederiksoord, Willemsoord en
Wilhelminaoord. Lukt het om de armen
‘op te beuren’ uit de ‘zedelijke verbaste-
ring’ waar ze door hun jarenlange armoe-
de in terecht gekomen zijn? Aanvang:
20.00 uur, toegang: leden HKGL gratis,
niet-leden € 3,=, inclusief een kopje thee of
koffie.

HKGL lezing over Drentse koloniën
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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

Theo Petri is een ondernemer die in
Vreeland woont en in Bussum zijn zaak
heeft. Misschien is hij bekend in Vreeland
omdat hij met zijn ‘vriendin’, zijn Duitse
staander Hilde, vaak door het dorp loopt
of met haar in de auto rijdt. Hilde zit dan
op de voorstoel en vindt het geweldig om
in de auto te zitten. Ze gaat ook altijd mee
naar Bussum, naar de winkel die voor
Theo een tweede thuis is. Theo is een druk-
bezet man en hij is bezeten van zijn vak.
Bij hem thuis op de Singel krijg ik te zien
hoe zijn huis vol hangt met prachtig inge-
lijste kunst van klassiek tot modern. Trots
is hij op een aantal bijzondere, oude gra-
vures van Vreeland, deels ingelijst in oude
lijsten en deels in lijsten die door Theo zijn
gemaakt, niet van oud te onderscheiden.
Theo koopt kunst in of heeft kunst in con-
signatie (in beheer) maar zijn hoofdvak is
lijstenmaker, een ambacht dat hij in de
praktijk geleerd heeft. Zijn opa begon
rond 1916 een lijstenmakerij in
Amsterdam in de Jordaan. Die zaak werd
overgenomen door zijn vader en zijn oom
en zo is Theo er langzaam ingerold. Als
kind hielp hij al mee. En vanaf z’n 20ste
werkte hij officieel mee. Zijn vader had
een oudere man in dienst die gewerkt had
als conservator bij het Stedelijk en het
Rijksmuseum. Van hem leerde Theo om
schilderijen te restaureren, iets wat hij
ook nog steeds doet. “Leuke buurt, die

Jordaan.” Theo heeft er goede herinnerin-
gen aan. Maar eenmaal getrouwd besloot
hij voor zichzelf te beginnen en ging hij
op zoek naar een goede locatie die de klan-
tenkring van de Amsterdamse Petri-firma
niet zou bijten. Zo kwam hij in Bussum te-
recht waar net een concurrent gestopt
was, vlak bij het station, tegen het
Spiegelkwartier aan. 
Theo leerde zijn vrouw, Aletta van der
Weele, kennen in Ouderkerk aan de
Amstel, het dorp waar ze beiden zo’n 35
jaar geleden woonden. Ze verhuisden na
hun huwelijk naar Kerklaan, gemeente
Loenen, waar hun dochters, Sarina en
Charlotte, geboren werden. In Kerklaan
hadden ze een ‘te klein huis met een te
grote tuin’. Theo kan niet stilzitten en is,
net als zijn vrouw, een tuinliefhebber.
Maar met twee opgroeiende dochters en
allebei een drukke baan, schoot die tuin
er toch een beetje bij in en besloten ze 20
jaar geleden te verhuizen naar Vreeland.
Ook een dorp want daar hechten ze aan.
Naar een groter huis met een kleinere
tuin. Nou is de tuin die ze hebben aan de
Singel helemaal niet zo klein. Twee grote
deuren waar de bovenste panelen uitge-
haald zijn vormen de scheiding tussen de
voor- en de achtertuin. Het zicht door die
open panelen is als een prachtig ingelijst
schilderij. 

R.B.

Bedrijvigheid in en rond Vreeland
Theo Petri van Kunsthandel en Lijstenmakerij Theo Petri

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.  

Tijdens de beurs zal er als vanouds van al-
les te doen zijn, maar vooral ook kunt u
deze keer een heerlijk glas wijn nuttigen en
voor de kinderen hebben we limo met iets
lekkers. 

Wij hopen van
harte dat jullie
onze nieuwe
aanpak waarde-
ren 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.
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Nog zo’n 70 dagen te gaan en wij zijn onder-
deel van de gemeente Stichtse Vecht. ‘Het bui-
ten van de Randstad’ met behoud van eigen-
heid van de kernen en wijken. Maar hoe zorg
je er voor dat de nieuwe gemeente die
Vreelandse eigenheid ook ziet? Met onze ac-
tieve Dorpsraad, het Dorpsplan en U!

Daarom zetten we de spot op het bestuur van
de Dorpsraad. Mensen die Vreeland een stem
geven. Die aftasten wat er leeft, welke behoef-
ten en knelpunten hier spelen. Daarop zono-
dig inspelen bij de juiste instanties. 
Wat goed dat ze er zijn. En dat u én de
Stichtse Vecht ze weet te vinden als het nodig
is! Wat zij doen en wie zij precies zijn? 

Ontmoet...
Peter Nagtegaal (1938)
die de ledenadmini-
stratie en de financiën
verzorgt. De 1e bewo-
ner van het Maarten-
plein was in 1969 di-

rect weg ‘van dit weiland met een gat erin’.
Hij is getrouwd, heeft 2 dochters en 2 klein-
kinderen. Hij doet het werk van penning-
meester graag, ook voor Vluchtelingenwerk
en de Historische Kring. Met o.a. Reinko
Abels en Jacco Groeneveld vormt hij de werk-
groep N201 die alles wat die weg aangaat be-
handelt. Uren zaten zij om de juiste brief met
alle argumenten voor een verbreding van de
brug over het Amsterdam-Rijnkanaal te
schrijven. ‘Een verbreding van 2 naar 3 rijba-
nen’ verwoordt Peter het standpunt van de
Dorpsraad. Zoals de spitsstrook bij Muiden
op de A1. Al vertegenwoordigt hij de oudere
Vreelanders, Peter gelooft niet in vastroesten.
Hij weet dat ombuigen ontzettend veel moei-
te kost maar denkt voorzichtig enige invloed
te kunnen hebben op ‘het goed hebben met
elkaar’. ‘Als Dorpsraad moeten wij ervoor
werken dat dingen die altijd op een bepaalde
manier gebeuren niet op dezelfde manier
blijven gebeuren. Op de vernieuwde N201 is
de handhaving van 60 km zo’n punt’ verhel-
dert Peter. ‘Mensen kunnen nog steeds inha-
len voor de brug met dubbele optrekstroken,
dat lokt al gauw te hard rijden uit... daar
moet je van af... ‘. U kunt Peter werk uit han-
den nemen met een automatische incasso
voor het lidmaatschap (€8 per jaar). Wilt u lid
worden? Mailt u dan Peter Nagtegaal op
info@dorpsraadvreeland.nl.

Berry Stapper (1986),
die al op 18 jarige leef-
tijd in het bestuur de
Dorpsraad stapte. Over-
duideijk: Berry is het
aanspreekpunt voor
jongeren. Hij woont
hier al zijn hele leven
en houdt dat graag zo.

De eigenheid van de jongere Vreelanders
kent hij als geen ander. ‘Alles kwam ooit uit
Vreeland,  bestuur en beleid, maar zit nu
steeds verder weg. Mensen nemen beslissin-
gen vanachter een bureau en raken de bin-
ding kwijt. Input blijven leveren vanuit je
dorp is daarom belangrijk. Wij weten immers
wat hier speelt’ licht Berry toe op de vraag

waarom hij zich zo inzet voor Vreeland. Hij is
ook penningmeester van muziekvereniging
De Vecht, waarin hij al jaren trompet en bas-
tuba speelt. En dat terwijl hij overdag nog full-
time projectmatig administratieve processen
vastlegt bij banken en verzekeraars. Liever
nog zou hij dat doen in de autobranche, gek
van auto’s als hij is. Kent u die witte kever?
Berry toerde er verschillende scholen mee
langs om leuke speelplekken te ontdekken.
Die nu veelgebruikte voetbalkooi achter de
CSV danken we zo aan Berry. En aan de ge-
meente die goed naar hem luisterde. Nu
krijgt de website weer zijn aandacht. Hij zoekt
een zelf te managen interactief CMS. Welke
crack adviseert Berry bij een haalbare, betaal-
bare keuze? En wie wordt de assistent-web-
master van de jongerensite? Berry is te berei-
ken via: info@dorpsraadvreeland.nl

John de Nooij (1949,
weduwnaar) is voorzit-
ter van onze apolitieke
Dorpsraad. Al in 1978
streek John met zijn
vrouw Hanna vanuit
Bussum neer langs de
Vecht om te wonen in

een monument aan het water. Als 1e bouwer
van een serre aan hun monument op
Duinkerken, leerde John de weg naar de ge-
meente kennen en plaveide zo het pad voor
anderen. John zei zonder twijfel ‘ja’ tegen de
nobele maar arbeidsintensieve voorzitters-
taak nadat hij zijn loopbaan als
Portfoliomanager bij ABN Vastgoed &
Huisvesting beëindigde. ‘Genoeg raakvlak-
ken en bepaalde zaken moeten nu eenmaal
aangepakt worden’ duidt John. In de nieuwe
gemeente is de volksvertegenwoordiging
vanuit Vreeland nog maar minimaal. Hij
vindt het belangrijk dat Vreeland zijn verte-
genwoordigers heeft: ‘samen bereik je meer
en iemand moet het doen’. John ijvert voor
een mooi, leefbaar Vreeland zonder stolp.
Met ruimte voor toekomstige plannen waar-
over bij voorkeur met elkaar in het dorp eerst
een visie of mening is gevormd. Om te voor-
komen dat gemeentebesluiten ons overko-
men. John’s portefeuille is ruim gevuld met:
het Aquaduct, Verkeer & Parkeren, de
Bibliobus, Ruimtelijke Ordening (terrein
Driessen o.a.) en Ad hoc zaken zoals de UMTS
mast en het actie nemen op plotselinge inbra-
ken. Het halfjaarlijks overleg met B&W slaat
hij nooit over. Zo staat wel de huidige gemeen-
te aan de zijde van Vreeland bij het brugknel-
punt en de bouw van een aquaduct. Nu de
Provincie nog! Mail rechtstreeks met John de
Nooij via: info@dorpsraadvreeland.nl

Belangrijke data!
- 4 november a.s. een thema-avond van de
Dorpsraad met politieke partijen over
Vreelandse onderwerpen. 

- 24 november a.s. Gemeenteraadsverkiezing
voor nieuwe gemeente Stichtse Vecht.

Rectificatie: 
In het vorige artikel over de Dorpsraad stond
een verkeerd e-mailadres van Esther Kolk.
Het enige juiste is: info@dorpsraadvreeland.nl

A.W.

Licht uit, Spot aan No 2 
Vreeland op de kaart

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.

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

Stichtse Kade 51, 1243 HW ’s-Graveland. Tel. 035-6560429.

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

Dodaarslaan 10-14, Kortenhoef

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

Open lessen bij DOS Vreeland
Volgende maand zijn er bij een aantal les-
sen van DOS ‘open lessen’. Dit wil zeggen
dat iedereen kan komen meedoen om te
zien of één van de sporten wellicht iets voor
hem of haar is. Bij de streetdance-lessen
wordt lekker gedanst. Onder leiding van
Ingeborg worden verschillende dansen in-
gestudeerd. Aan het eind van het seizoen
vindt de Eindshow plaats waarbij alle dan-
sen worden gepresenteerd aan het publiek.
De open lessen zijn op woensdag 3 en 10 no-
vember.
Groep 1 4 t/m 6 jaar 15.45 - 16.30 uur
Groep 2 7 t/m 10 jaar 16.30 - 17.15 uur
Groep 3 11 t/m 15 jaar 17.15 - 18.15 uur
Groep 4 16 jaar en ouder 18.15 - 19.15 uur
Voor de jongens en meisjes vanaf ca. groep 3
van de basisschool is er meisjesturnen en jon-
gensturnen onder leiding van resp. juf Lotte
en juf Tonny. Gedurende het seizoen kunnen
de kinderen meedoen aan verschillende
turnwedstrijden maar verplicht is dit niet.

Open lessen meisjesturnen: 
maandag 15 en 22 november
6 t/m 9 jaar 16.30 - 17.30 uur
10 jaar en ouder 17.30 - 18.30 uur
Open lessen jongensturnen: 
donderdag 18 en 25 november
6 t/m 7 jaar 15.30  - 16.30 uur
8 t/m 10 jaar 16.30  - 17.30 uur
11 jaar en ouder 17.30 - 18.30 uur
Voor de jeugd vanaf 14 jaar is er onder lei-
ding van Douglas (voormalig Nederlands
kampioen boksen) de les boksen/zelfverde-
diging. Tijdens deze les wordt er aan de
conditie gewerkt en daarna lekker gebokst
op bokszakken en in tweetallen kan je met
elkaar sparren. 
De open lessen zijn vrijdag 19 en 26 novem-
ber van 19.00 uur tot 20.30 uur.  Alle lessen
worden gegeven in de gymzaal van
Vreeland (Fetha) Voor info: 
www.dosvreeland.nl
WE HOPEN JULLIE TE ZIEN!!! 

Een herinnering van een oude Vreelander....
Na vijf Friese jaren verhuis ik in septem-
ber 1963 naar de Vechtstreek, het gebied
met de mooiste rivier in ons land. Ik ga
werken in Vreeland. Vreeland en
Nigtevecht zijn twee kleine gemeenten
met één administratie in het eerste dorp.
Het is er hard werken, de sfeer onder de
vijf collega’s is prettig. Wij hebben ons
kantoor op de bovenverdieping van het
kleine gemeentehuis. Beneden zijn er di-
verse dorpsactiviteiten, waaronder zwan-
gerschapscontrole. Als burgemeester
Frans Sprenger de aanstaande moeders
naar binnen ziet gaan is zijn grapje: “Het
is weer BBC” (Bolle Buiken Club)

Eén ingrijpende herinnering uit het
mooie Vreeland: Ik ben in het scheme-

ruur aan het werk, een milde herfst-
avond, het kantoorraam open, 23 novem-
ber. Opeens klinkt er buiten een heldere
jongensstem: “Kennedy is dood, Kennedy
is dood” . In de avondstilte fietst het blon-
de ventje Van der Tas langs. Hij roept
steeds zijn boodschap, tot het geluid in
de verte wegebt. Ik ben ontzet, mijn con-
centratie is op slag verdwenen. Een vloek
van verontwaardiging ontsnapt als ik de
papieren opberg. 
Thuis bij de familie De Heus, waar ik op
kamer ben, luisteren wij naar de eerste
berichten over de moord op de populaire
president van Amerika. Wij zitten die
avond bedrukt bij elkaar.

Harry Mollee

Nigtevechtseweg 172 
3633 XX Vreeland

Tel. 0294 - 254164
Gaarne bellen na 17.00 uur! 

Bazaar weer groot succes
Het vervolg van pagina 1
4e prijs pannenkoek eten in Noord-brabant
is gevallen op lot nummer 118 (wie heeft
dit?), 5e prijs kampeerset fam. W. Soede, 6e
prijs kofferset fam K. Brinkman. Van de ex-
tra prijzen is lotnummer 92 nog niet bekend
(wie heeft dit?). De prijzen zijn op te halen bij
ondergetekende, tel. 0294-231105. De
Bazaar commissie kijkt terug op een zeer ge-

slaagde dag. U kunt ons blijven steunen
door de zelfgemaakte kaarten te kopen in de
hal van de kerk en in de Til. De volgende ac-
tiviteit is de zomer plantenmarkt op de za-
terdag voor Moederdag in mei 2011. De
Plantenmarkt commissie van de
Protestantse Gemeente Vreeland is er dan
weer. U ook?

Namens de commissie Koos van Nes
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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.

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

Met korting naar Verdi
De dood verdient een opera. Dat moet
Giuseppe Verdi gedacht hebben toen hij zich
aan zijn vermaarde Requiem zette. En hij
schrééf een opera. Een stuk waarin de drama-
tische kanten van onze onzekere gang naar
het hiernamaals ruimschoots aan bod ko-
men. Met brede streken, schallend koper,
rake klappen van de pauk en veel dynamiek
schildert Verdi de Dag des Oordeels. Maar
even trefzeker en precieus tekent hij de nietig-
heid van de mens in intieme, haast fluisteren-
de, momenten. Op 20 november voert de
KCOV Amsterdam dit werk uit in het
Concertgebouw. Het belooft een heel bijzon-
dere uitvoering te worden, met een koor van
ruim 200 zangers. Want ook het Haags
Toonkunst Koor doet mee. 

Connie Lohuis
en Gerdjan
Rapati, de twee
Vreelandse leden
van de KCOV
Amsterdam, zor-
gen er weer voor
dat u deze uitvoe-
ring met korting
kunt meemaken.
Want Vreelan-
ders en hun aanhang betalen geen € 33,00
maar € 30,50 voor dit schitterende
concert,(op=op).  Bestel uw kaarten vóór 4 no-
vember bij gerdjan@strakblauw.nl. Of doe
uw bestelling in de bus op de
Nigtevechtseweg 21.   C.L. 

Vreeland heeft een fietsenmaker!
Sinds zo’n week of zes beschikt ons dorp
over een fietsenmaker. Peter Loenen (46)
test de haalbaarheid van zijn dappere ini-
tiatief. Aan de Lindengracht nr. 14  -het huis
van zijn schoonmoeder- heeft hij een
mooie werkplaats, waar inmiddels zestien
fietsen ter reparatie staan. Peter: ‘Dit plan
is eigenlijk een beetje uit nood geboren. Ik
heb 20 jaar bij Stihl in Maarssen gewerkt
als bedrijfsleider. Een jaar geleden besloot
het bedrijf naar België ter verhuizen en
kwam ik op straat te staan. Natuurlijk ben
ik gelijk gaan solliciteren, maar dat valt
niet mee. Ik heb me bij Stihl opgewerkt van
magazijnbediende tot bedrijfsleider. Ik heb
dus geen diploma’s, verder heb ik mijn leef-

tijd tegen en werkt de economie ook niet
echt mee. 
Omdat ik slecht tegen niets doen kan,
kwam ik op het idee om fietsen te gaan re-
pareren. De reacties van de Vreelanders
zijn heel enthousiast. Als service haal en
breng ik de fietsen tegen een kleine vergoe-
ding. Als dit gaat lukken overweeg ik ook
om fietsen te gaan verkopen. We zullen
zien. Er komen nu ook al mensen uit
Loenen en Loenersloot. Logisch, want
Loenen heeft geen fietsenmaker meer. En
natuurlijk blijf ik solliciteren. Een parttime
baan zou mooi zijn én dan daarnaast repa-
raties uitvoeren. Dat lijkt me wel wat!’ 

C.L.

‘Beestenboel actieweken’
Op maandag 25 oktober starten bij de
Dagwinkel de “Beestenboel actieweken”. Tot
en met 13 november krijgt iedere klant bij
elke € 10,- aan boodschappen een “breek-
open” kaartje. Dit kaartje kan direct ge-
opend worden en de eventuele prijs mag di-

rect meegenomen worden. De winkans is on-
geveer 1 op 3. De prijzen bestaan uit o.a.
noodles, thee, kauwgum, gingerale, Unox
Knacks, Sultana Volop, Sisi fruitwater en nog
veel meer. Dus koop in de Dagwinkel, wie
weet heeft u beet!

Verrassende concerten Jagthuis
Ensemble Quivers: zaterdag 23 oktober,
20.15 uur. Vrolijke en mooie kamermuziek
van o.a. Paul Juon en Mozart, door vijf bla-
zers en een pianist.
Altviool en Piano Duo: zondag 24 oktober,
15.30 uur, o.a. Andriessen en
Rachmaninov. Vooraf is het mogelijk een
wandeling te maken door de Horstermeer-

polder. Wanneer u zich om 14 uur bij het
Jagthuis meldt, ontvangt u een routebe-
schrijving.  Reserveren (zondag €17, zater-
dag €5 per kaart) via de website
www.jagthuis.nl, per e-mail via
stal@jagthuis.nl of telefonisch 0294-
252609. Het Jagthuis, Middenweg 88,
Nederhorst den Berg (Horstermeer). 



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
Lekker, bijna vakantie. Met de speciale va-
kantie-kinderpost kun jij je niet vervelen.
Heb jij zin in iets lekkers? In een toffe
peer? Of ben jij er zelf eentje. Kijk wat voor
lekkers je tegenkomt! Zoals melk. Oh,
vind jij melk soms niet lekker? Schrijf er
dan maar een geheime brief mee. Huh?!?
Ook cool...doe eens deze proef: kun jij een
ei rechtop laten staan? Wat je ook doet:
doe het lekker zelf. Fijne vakantie! 

Kindernieuws
� Heb je ze gehoord op de radio? Luna en

Swaan Bongers spraken over hun boek
‘Gewoon Pech’. Ze hielpen hun moeder
bij het schrijven.

� Vrijland al gezien? Kinderen die elke
woensdagmiddag avonturen meema-
ken in hun dorp. In Vrijland of
Vreeland? Vanaf deze week elke dag te
zien op Z@pp.

� Briefgeheim draait in de bioscoop! Ga je
kijken of maak je er zelf een? (zie proef2)

Hee, toffe peer!
De appel- en perenbomen in Vreeland zijn
nu wel zo’n beetje kaal. Alle appels en pe-
ren zijn geplukt. Zullen we er iets lekkers
van maken? Heb je 20 minuten? Wat
dacht je van ‘Toffe Peren’? Voor 4 porties.
nodig
4 rijpe (maar niet te rijpe) peren
1 eetlepel boter
1 theelepel citroensrasp
1 klein bakje slagroom
25 gram suiker
1 zakje vanillesuiker
stappen
1. Schil de peren. Snij ze in vieren en haal
het klokhuis eruit
2. Smelt de boter in een koekenpan. Als de
boter niet meer zo schuimt, ga je de peren
bakken. Ca. 5 minuten, af en toe keer je ze
om. Leg de gebakken peren op een bord
(straks heb je ze weer nodig).
3. In de koekenpan doe je nu room, suiker,
vanillesuiker en citroenrasp. Je roert en
verwarmt het nu net zolang totdat de sui-
ker helemaal is gesmolten. Leg de geduldi-
ge peerstukjes nu in de saus en warm ze
nog 1 minuutje mee.

4. Zit iedereen al aan tafel? Mooi, want
warm zijn de peertjes op hun lekkerst.
Goed gedaan toffe peer!
PS
Zit er niemand aan tafel? Dan zit jij met de ge-
bakken peren! Dat betekent: Jij zit met een pro-
bleempje dat gemaakt is door iemand anders. 

Doolhof-peer

Doe het lekker zelf!
Proefje 1. Staand ei
Een ei is rond en blijft daarom niet gemak-
kelijk rechtop staan. Of toch wel?
nodig
ei, zout, aanrecht, 10 minuten
stappen
1. zet een ei op zijn bolle kant op het aan-
recht. Vraag 1: blijft het ei staan?
2. strooi een hoopje zout van ongeveer een
centimeter hoog op het aanrecht.
3. druk het ei met de bolle kant in het
hoopje zout. Vraag 2: Blijft het ei nu
staan? Vraag 3: Wat denk je dat er zal ge-
beuren als je het ei wegblaast?
4. blaas zachtjes en voorzichtig het zout
onder het ei vandaan. Vraag 4: Valt het ei
om? Vraag 5: Hoe denk je dat dat komt?

Antwoorden staand ei  
Vraag 1: het ei valt om. Vraag 2: Het ei
blijft nu staan. Vraag 3: Het gaat er om wat
jij zelf vantevoren denkt. Vraag 4: Het ei
blijft staan. Vraag 5: Een ei is rond.
Daardoor heet het maar een heel klein
steunpunt als je het rechtop wilt zetten.
Dit gaat heel moeilijk, denk maar eens
aan een potlood dat je op zijn punt wilt
zetten! Als je het ei in een hoopje zout zet,

w: www.orthodontiepraktijkhilversum.nl
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VREELANDSE STERRENWEEK
Wanneer? Dinsdag 9, woensdag 10, donderdag 11, vrijdag 12 

en zondag 14 november 2010
Wat? Een gastronomische 4 gangen lunch à 40,00 p.p.

Een gastronomisch 5 gangen diner à 50,00 p.p.
Hoe? Van te voren reserveren via 0294 23 23 26 

of info@nederlanden.nl 

KLM FROM HOLLAND FOOD FESTIVAL
De Nederlanden “serveert” in oktober en november 2010 

op alle KLM vluchten vanaf Amsterdam in de World
Business Class een 3 gangen diner. Meer info? 

Surf dan naar www.klm.com en klik op “dineren aan boord”.

KERST
Heeft u al plannen voor de Kerst? Wij wel! Eerste Kerstdag 

serveren wij lunch en diner Tweede Kerstdag serveren wij diner
4 gangen Kerstlunch 70,00 p.p.
6 gangen Kerstdiner 95,00 p.p.

Tot ziens in de Nederlanden! 
Wilco & Caroline Berends
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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

De film Tirza naar Arnon Grunberg gezien?
Het hoorspel met Sylvia Hoeks, Hans

Dagelet en Isa Hoes is minstens zo goed!
Hoor het zelf!

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

Ook te koop bij Tierelantijn!!!

steunt het ook op sommige van de korrel-
tjes zout. Het ei heeft nu meer steunpun-
ten en kan dus wel blijven staan. De kor-
reltjes zout waarop het ei steunt worden
door het gewicht van het ei tegen het aan-
recht geduwd. Daarom blaas je deze zout-
korrels niet gemakkelijk weg. De andere
zoutkorrels blaas je wel gemakkelijk weg.
Je blaast dus alle zoutkorrels weg, behalve
die waar het ei op steunt. Daarom kan het
ei blijven staan.

Proefje 2. Schrijven met melk
Als je op een papiertje schrijft, dan kan ie-
dereen het lezen. Vaak is dat ook de bedoe-
ling. Maar bij een geheim bericht wil je
dat juist niet. Hoe schrijf je een geheim be-
richt met melk?
nodig
glas melk, wattenstaafje, wit papier
strijkijzer, volwassene, 15 minuten
stappen
1. doop het wattenstaafje in het glas melk.
2. schrijf met het wattenstaafje een letter
op het papier
3. wacht tot de letter opgedroogd is. 
Vraag 1: Kun je de letter lezen?
4. vraag een volwassene het papier te strij-
ken met een heet strijkijzer. Vraag 2: Wat
gebeurt er? Vraag 3: Hoe komt dat?
Antwoorden Schrijven met melk
Vraag 1:Een witte letter op wit papier kun
je niet gemakkelijk lezen. Alleen als je
goed kijkt kun je misschien een letter op
het papier zien. Vraag 2: De letter wordt
langzaam geel-bruin. Vraag 3: De letter

wordt geel-bruin door de warmte van het
strijkijzer. Het papier verandert niet van
kleur. Dat komt doordat het strijkijzer
niet warm genoeg is om het papier te ver-
kleuren of te verbranden.
Alle proefjes met hartelijk dank aan de site:
www.proefjes.nl  copyright 2004-2010

Knutseltip Hallo-ween-niet
Op 31 oktober is het Halloween. Griezelig!
Niet bang zijn, huil  maar niet, zeggen
deze spookjes. Het is een lichtje!
nodig
Wit stevig karton of dik papier, glas met
theelichtje, schaar, lijm
stappen
Knip de figuur netjes uit langs de lijntjes
op de tekening. Vouw hem in het midden
en langs de stippellijn. Plak dit korte ge-
deelte van de bodem onder het lange stuk.
Zoek nu een goed plekje voor om het licht-
je neer te zetten. Zet de spookjes neer met
het waxinelichtje er achter. Vraag een vol-
wassene om het kaarsje aan te steken.

Open atelier bij “de Toverkoe” 
Kleizuwe 131, Vreeland

maandag 25 oktober 2010
09.00 - 17.00 uur

Meer informatie of inschrijven:
marjoleinbeukeboom@live.nl of 06-20773955
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Voor adverteren kijk op 
www.vreelandbode.nl

Twee Vreelandse meiden voor een
betere wereld
Twee oer-Vreelandse jonge vrouwen van 21 jaar
trokken de wijde wereld in. Niet om een reis te ma-
ken, maar om ter plekke de wereld ‘iets’ te verbe-
teren. Colinda Stapper ging voor zes maanden
naar een sloppenwijk in San José (Costa Rica) en
Kiki Winnik trok naar Port Alfred in Zuid-Afrika.
Ze vertellen over de lieve, blije en vooral arme men-
sen met wie ze in contact kwamen en wat dat met
hen heeft gedaan. Kiki en Colinda waren overi-
gens al op de basisschool vriendinnen. En dat zijn
ze voor het leven!

Colinda Stapper (21) studeert aan de
Academie voor Lichamelijke Opvoeding en
volgt nu een minor in Groningen. Januari
dit jaar trok ze voor zes maanden naar Costa
Rica. Colinda: ‘Het was een initiatief van
onze opleiding. We zijn met elf studenten,
allemaal met een verschillende achter-
grond, vertrokken. Ik stond met een aantal
medestudenten voor de taak om op twee
scholen de lichamelijke opvoeding voor
mijn rekening te nemen. We ‘woonden’ bij
een gastgezin. De situatie in de sloppenwijk
Purral was erbarmelijk. Wat een armoede.
Maar wat een aardige en gastvrije mensen!
Via de gymlessen brachten we de kinderen al
spelend ook normen en waarden bij.
Voordat we aan ons project begonnen, heb-
ben we eerst een snelcursus Spaans gevolgd.
Inmiddels spreek ik een aardig mondje
Spaans. Dat is mooi meegenomen. Na zes
maanden vond ik het ook weer goed om naar
huis te gaan. Niet dat ik heimwee had, maar
ik ben er nog niet aan toe om heel lang in het
buitenland te werken. Misschien later. En
mijn ouders? Nou, mijn moeder is met haar
zus naar San José gekomen, en mijn vader
vond het best een beetje spannend. Verder
zijn mijn ouders nuchtere oer-Vreelanders.
Het was daar best gevaarlijk. Je moet na zes
uur - als het donker is - echt niet meer alleen
over straat gaan. Ik heb me nooit onveilig ge-
voeld, maar dat komt vooral door mezelf. Ik
ben gevaar uit de weg gegaan.’

Kiki Winnik studeert Vrijetijdsmanage-
ment en loopt momenteel stage bij een golf-
baan in Purmerend. Heel wat anders dat
wat ze eind 2009 en begin 2010 in Zuid-
Afrika deed. Kiki: ‘Eind 2009 kreeg ik de

kans om via school drie maanden naar Port
Alfred te gaan. Ik werkte met meerdere stu-
denten in een dagopvang voor ouderen. Dat
was ook in een township. We hebben onder
andere een groentetuin aangelegd, liedjes-
boeken gemaakt, bewegingsactiviteiten op-
gezet én in Nederland geld ingezameld om
tuingereedschap, bedden én een koelkast
met diepvriezer te kopen. De eerste tijd voel-
de het voor mij niet zo goed. Zo’n ‘rijk’ blond
meisje dat wel even de wereld zou gaan ver-
beteren. De tegenstellingen tussen arm en
rijk zijn in Zuid-Afrika enorm groot. Wij - als
studenten - logeerden in een prachtig bevei-
ligd huis. Hadden een kok, een schoon-
maakster en een chauffeur. In de weeken-
den hebben we veel van Zuid-Afrika gezien.
Die luxe was zo’n grote tegenstelling met de
armoede in de township. Voor mij was het
ook goed om na drie maanden weer naar
huis te gaan. De mensen waren ontzettend
lief en dankbaar voor wat we allemaal ge-
daan hadden.’ Colinda en Kiki vinden het
maar ongelijk verdeeld in de wereld. Ze ra-
den alle jonge Vreelanders aan om eens ver-
der te kijken dan het ‘prachtige’ dorp waar
ze zijn opgegroeid. 
Kiki: ‘Je leert er heel veel van. En je wordt
vanzelf dankbaar voor wat we hier in het rij-
ke westen allemaal hebben. Er zijn in de we-
reld nog heel veel mensen die in grote ar-
moede leven.’ Echte vastomlijnde toekomst-
plannen hebben de vriendinnen nog niet.
Maar dat ze nog eens vaker over de grenzen
gaan kijken én/of werken is zeker niet uitge-
sloten. De buitenlandse stages heeft veel bij
hen losgemaakt!

C.L.

55+ gym voor dames
Al tientallen jaren is er op woensdagoch-
tend in de gymzaal van Vreeland een gym-
club “Bewust Bewegen” voor 55+ dames.
De laatste jaren worden de lessen gegeven
door Hilde Wit. Zij heeft voorheen in de fy-
siotherapiepraktijk gewerkt en is naast
haar gymlessen nu als fysiotherapeute
werkzaam in Amsterdam.
Het doel van de lessen is om in groepsver-
band te werken aan conditie, kracht en
houding. Dit doen wij door middel van

loopoefeningen, oefeningen in stand en
op de mat; dit alles onder begeleiding van
muziek.  
De kosten van de lessen bedragen € 15 per
maand, en het enige wat je nodig hebt
zijn gymkleding en -schoenen en een ma-
tje om op te liggen!
De groep is niet vol, dus heeft u interesse?
Kom dan een keertje vrijblijvend mee-
doen! Neem contact op met Hilde Wit( 06-
48179613).

Rode fiets gevonden
Een paar weken geleden vonden we in onze
voortuin op zondagochtend een rode race-
fiets, merk Bongers. Op advies van Jan
Aalderink attenderen we de inwoners van

Vreeland op deze vondst. Als niemand zich
meldt als eigenaar, dan wordt het voertuig
overgedragen aan de plaatselijke verzame-
laar. Fam.Broex, De Vliet 18, tel. 233974.

De ANBO organiseert een voorlichtingsmiddag voor LEDEN
en BELANGSTELLENDEN uit Vreeland en Nigtevecht over het
vernieuwde erfrecht, zoals dat vanaf 1 januari 2010 van
kracht is, in Cultureel Centrum “Het Dorpshuis” jhr. Huijde-
coperstraat 1 te Nigtevecht. Deze middag is op vrijdag 12 no-
vember 2010. Vooral voor ouderen die over spaargeld of een
eigen huis beschikken is het zeer aan te bevelen naar deze
themamiddag te komen, omdat u wordt uitgelegd hoe het
is te voorkomen, dat uzelf of u kinderen met onverwachte
belastingaanslagen worden geconfronteerd. Deze middag
zal worden verzorgd door: Notaris MR C. van der Griend uit
Weesp. De zaal is open vanaf 14.00 uur de voorlichting be-
gint om 14.30 uur.

Het vernieuwde erfrecht

Huiswerkcursus                           Bijlessen

www.studycompany.nl 0294-234883
Breukelen & Bussum
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Vorige maand zag u op een detail van een
17de eeuwse kaart van onze streek, dat op de
kruising van de Boslaan en de Alamberts-
kade ‘De Leste Stuyver’ stond aangegeven (op
latere kaarten ‘de Letste Stuyver’, met een t er-
tussen). Dit was een herberg, zoals er zovelen
waren langs de Vecht. De Vecht werd immers
in de 17de en 18de eeuw druk bevaren door
o.a. de trekschuit, en zowel de jagers van die
boot (die op de rug van het paard zaten of zelf
de boot trokken) als de gasten aan boord
moesten natuurlijk in- en uitstappen en de in-
nerlijke mens versterken met een drankje en
een hapje. En de turfstekers die op het achter-
liggende land aan het werk waren, konden
hier hun loon verbrassen en ‘hun laatste stui-
ver’ uitgeven aan een borrel! - Interessant is
overigens dat er een herberg was aan het jaag-
pad langs wat nu de Bergseweg is, schuin te-
genover de Nes, die ‘De Eerste Stuiver’ heette.
Wellicht heeft de naam van onze Vreelandse
herberg hiermee te maken -. Andere herber-
gen uit die tijd, zoals De Nederlanden, de
Olifant in Maarssen, Het Stoute Soldaatje in
Nieuwersluis of ‘de Warme hand’ in
Breukelen (nu een woonhuis) bestaan nog. De
Letste Stuyver niet meer. Op deze plek staat
nu een charmant dertiger-jaren woonhuis
dat destijds gebouwd is door de Vreelandse
wethouder De Cleyn Brem. 
Enkele honderden meters richting Loenen
stond aan Oud Over nog een herberg, op het
terrein van wat later het landgoed Terra
Nova zou worden. Dit van oorsprong 17de
eeuwse pand deed dienst als pleisterplaats

voor de turfschippers, die hun turf de
Loenderveense plas naar Amsterdam ver-
voerden. (het sluisje van waaruit men uit dit
gebied de Vecht opkwam, bevond zich ter
hoogte van wat nu Oud Over 88 is, het voor-
malige sluiswachtershuis). De paarden ston-
den op de begane grond, waar de mannen
ook een borrel konden drinken. Op zolder
waren de slaapplaatsen, lekker warm boven
de dampende paardenlijven. De eigenaren
van Terra Nova zochten begin jaren ‘60 een
huurder voor het pand. Men ontving diverse
kijkers, onder andere een groep die kwam
kijken of het pand geschikt was ‘als sociëteit,
om te lezen, bridgen, schaken, praten, drin-
ken, biljarten’ en een restauranthouder uit
Utrecht. Geen van beide werd huurder, wel-
licht omdat het pand in een zeer slechte staat
verkeerde. In 1971 is het pand afgebroken en
helemaal opnieuw opgebouwd door de toen-
malige bewoner, Lodewijk van Monsjou. De
recente foto lijkt dan wel redelijk veel op de
oude foto, maar het gaat hier dus in feite om
een heel ander huis! De staldeuren hebben
plaatsgemaakt voor openslaande deuren
naar de keuken. Waar vroeger een gevelsteen
zat, is nu een oud paneel te zien dat Van
Monsjou had gekregen van de architect Job
Leicher met de volgende tekst:
“Gelukkig is hij, die zonder kommer
Hier onder zijne wijnstok leeft
In schaduw van ‘t  bekoorlijk lommer
En niets meer wenscht dan ‘tgeen hij heeft”
Ware woorden, die wij ons allen in de oren
kunnen knopen! J.J.

Vreeland vroeger...

...en nu!

De Letste Stuyver en de Oude HerbergDe Letste Stuyver en de Oude Herberg

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

Voor puur vers Rundvleeszonder geur, kleur en
smaakstoffen kunt u terecht bij Slagerij Ton
Vernooij uit Nederhorst den Berg. Wij kopen
onze runderen zelf in bij de boer, waardoor er
een hoge kwaliteit gegarandeerd wordt.

• Aanbieding 3 biefstukken € 5,50

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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• 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
De definitie van de oer-Vreelander is: ie-
mand die hier is geboren en getogen. Bij
Maarten van der Tas klopt dat gegeven. En
al woont hij nu niet meer in Vreeland, hij
is hier nog heel vaak. Bij elke festiviteit kun
je hem zien, en als het weer het toelaat is
hij hier op zondag te vinden voor een rond-
je langs oude bekenden. Daarnaast wil hij
heel graag zijn kennis over het oude
Vreeland delen. Reden voor ons om hem
als oer-Vreelander te ondervragen.

De jonge jaren
Maarten is in 1959 geboren aan de Vecht,
in het prachtige Vrederust in de hoek bij
Greif. Zijn vader was advocaat in
Amsterdam. Hij houdt van Vreeland, vaart
veel met zijn bootje over de Vecht en via de
sluis ‘het Hemeltje’ naar de Wijde Blik. Hij
leidt mij in bevlogen woorden langs de
straten van toen. De groenteboer en
schoenmaker op de Lindegracht. De fiet-
senmaker op de hoek van de Breedstraat,
waar nu Belleeza zit. Elke zaterdag stond

de viskraam van Jaap Spreij uit Breukelen
waar nu de muziektent is. Er waren schil-
ders, bakkers en ga zo maar door. Een hele
andere dynamiek. Op de Vossenlaan zat
het postkantoor. Later verhuisde deze naar
de Ruiterstraat, in de winkel van Jan van
Zalingen en zijn vrouw. Hij herinnert zich
de vreselijke overval, waarbij Jan van geluk
mocht spreken dat hij die heeft overleeft.
Dezelfde overvallers overvielen dagen
erna in Oosterbeek een Albert Heijn waar-
bij twee dodelijke slachtoffers vielen en
een derde persoon levenslang invalide
raakte. 

Personages
Naast de winkels en de straten staan hem
nog veel mensen van toen bij. Een paar in
het bijzonder. In het brugwachtershuisje

waar nu Tierlantijn zit, woonde brug-
wachter Pigge. Een norse man, herinnert
Maarten zich, met een gevaarlijke bulldog.
Als de mannen van boterfabriek de V.I.V.
aan de Nigtevechtseweg over de brug sta-
ken, moesten ze enorm oppassen voor de
hond die zomaar aan kon vallen. Met
name allochtone medewerkers konden op
een luid gegrom en flikkerende tanden re-
kenen. De hond is Pigge uiteindelijk zelf fa-
taal geworden. Hij werd thuis onwel maar
toen de dokter kwam om hem te helpen,
kon deze niet naar binnen vanwege de
hond die gevaarlijk zijn baasje verdedigde.
Een geweldige man vond hij bakker
Leendert de Kloet. Hij had de zaak in 1970
van zijn vader Joop overgenomen. Geliefd
als persoon, maar ook als wachtcomman-
dant van de vrijwillige brandweer en als
bakker. Hij overleed te snel aan een ge-
sprongen ader. Bij zijn begrafenis was echt
iedereen aanwezig, een sliert van 600 me-
ter die door het dorp achter de kist aanliep.

Vreeland van nu
Maarten komt altijd lopend het dorp in
wandelen. Hij neemt de trein van
Amsterdam naar Breukelen en loopt dan
via het centrum van Breukelen en het
Zandpad naar de brug van Nieuwersluis.
Hij komt vervolgens langs de monumenta-
le woning van Cor van Zadelhoff en de
vrouwengevangenis. Via de Mijndensedijk
en Loenen komt hij op Oud Over. Daar pas-
seert hij de woning van wijlen Pieter
Menten, een extreem rijke handelaar in
kunst, die in 1976 landelijk via de telegraaf
werd ontmaskerd als oorlogsmisdadiger
die handelde in kunstwerken van joden.
Hij had de brutaliteit om joodse advocaten
om verdediging te vragen, waaronder mr
Moszkowicz sr, mr Simon en Maarten’s va-
der, mr L.C. van der Tas sr. die zelf nog in
Dachau heeft gezeten. Uiteraard weiger-
den zij allen. Daarna loopt Maarten langs
het voormalige timmerbedrijf Van de Geer
aan de Alambertskade en de Keet naar de
fietstunnel en is hij weer in het dorp aan-
beland. 

De rechtbank
Hij wilde heel graag de advocatuur in, net
als zijn vader, maar dat is er door omstan-
digheden niet van gekomen. De interesse
bleef echter en daarom volgt hij dagelijks
de activiteiten in de Rechtbank in
Amsterdam. Daar hebben we ook ons ge-
sprek, zoals op de foto is te zien, en het valt
mij op dat iedereen in het gebouw hem
kent. Hij is zelfs een keer benaderd voor
een reportage over zijn aanwezigheid in
de Rechtbank, maar hij vond het program-
ma niet serieus genoeg. Wie weet dat ze
hem nog een keer benaderen voor een
meer inhoudelijke uitzending over recht-
spraak. Hij is dan wel geen advocaat gewor-
den, hij heeft alle kennis over recht in zijn
hoofd, zoals hij dat ook over zijn oude ver-
trouwde dorp heeft. 

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

Smederij NIESSEN
• SIERSMEEDWERK
• BUITENLANTAARNS
• LAS- EN REPARATIEWERK

Rondje Zuwe
door  Grace Inklaar en 

Saskia lutje Beerenbroek

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

Algemene Leden Vergadering

IJsclub Vreeland
Datum: 17 november
In Taveerne de Vecht 

om 20.00 uur

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
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Import Vreelanders
Enkele privileges van het schrijven voor
de Vreelandbode is dat je grotendeels
zelf (of in samenspraak met de andere
redactieleden) mag bepalen wie geïn-
terviewd gaat worden voor de diverse
rubrieken. Sommige mensen ken je al
jaren maar dan is het toch leuk om nog
even ongegeneerd verder te vragen, in
naam van de Vreelandbode! Deze
maand heb ik het dicht bij huis ge-
zocht: Mijn zeer gewaardeerde buren
André Engel en Sabine Fischer. Beiden
ken ik van een tijd voordat ze in
Vreeland kwamen wonen, toen ze ie-
der nog een eigen huis hadden en andere re-
laties. Sabine komt oorspronkelijk uit
Dortmund en ontmoette haar toenmalige
Nederlandse vriendje toen ze met haar vrien-
dinnen naar Salou op vakantie ging. De rela-
tie motiveerde haar in Duitsland Nederlands
te studeren en uiteindelijk vestigde ze zich
volledig in Nederland op haar 22ste. Behalve
een talenkennis om jaloers op te zijn, was
Sabine nog niet overtuigd van haar mogelijk-
heden dus begon ze als typiste bij Barentz
Grondstoffen BV, een distributeur in voorna-
melijk voedingsgrondstoffen. Haar kwalitei-
ten bleven echter niet onopgemerkt en al
spoedig werkte ze zich op tot hoofd binnen-
dienst. Bij diezelfde distributeur was André
Technisch Directeur. De aantrekkingskracht
tussen hen bleek onweerstaanbaar en uitein-
delijk moesten ze toegeven dat dit geen op-
pervlakkige flirt was maar echte liefde. Dit be-
tekende voor hen allebei dat ze een relatie van
17 jaar moesten beëindigen. Dit was bepaald
geen eenvoudige beslissing maar Sabine kon
haar gevoelens daarover eenvoudig omschrij-
ven in het Duitse gezegde: “Lieber ein Ende
mit Schrecken, als ein Schrecken ohne
Ende”. Je hoeft geen Duits op school te heb-
ben gehad om dat te begrijpen. Een toevallig
kraambezoekje bracht André en Sabine naar
Vreeland. Ze waren betoverd door de schoon-
heid van dit kleine dorpje, zetten hun riante
huizen in Amsterdam te koop en kozen voor
een bescheiden onderkomen aan de
Klapstraat met een terras aan de Vecht en een
boot in het water. ’s Zomers passeren heel wat
Vreelanders toevallig de barbecue van André.
Hij is voedingstechnoloog en reist privé en za-
kelijk naar verre plekken en weet wat lekker
is: Picanha, het staartstuk van de rund, ge-
combineerd met tapioca en een geheimzin-
nig rood scherp sausje is een absolute aanra-

der. Voor wie het eerst wil proberen, ergens in
april zal de eerste rookpluim vanaf het
Kerkplein te zien zijn, is de verwachting (als
het weer mee zit, althans). André komt oor-
spronkelijk uit Hippolytushoef, helemaal in
het noordelijkste puntje van Noord-Holland.
Zijn ouders wonen daar nog steeds maar zijn
altijd bereid op het huis van André en Sabine
te passen als zij weg zijn. Ze huren fietsen bij
de kaasboerderij en gaan bij alle mooie en cu-
linaire plekjes langs. Ze moeten alleen zorgen
dat ze de poes van André en Sabine, Lula, be-
roemd en berucht in de buurt, op tijd eten ge-
ven.  Lula, oorspronkelijk Luna genaamd,
toen zij nog dachten dat het een vrouwtje
was, eigent zich graag de huizen in de omge-
ving toe. Als je even je deur open laat staan,
kun je er zeker van zijn dat deze witte kater
het huis aan een kleine inspectie onder-
werpt. Dit is hem enige malen duur komen te
staan als de eigenaren een hele dag uit wer-
ken gingen! Sinds enige jaren hebben André
en Sabine een andere betrekking gevonden
dan waar zij elkaar ontmoetten. André is voor
zichzelf begonnen, hij importeert en expor-
teert voedingsmiddelen. Daarnaast adviseert
hij nationale en internationale bedrijven in
de voedings –en genotsmiddelenindustrie.
Sabine heeft een switch gemaakt naar de far-
maceutische industrie waar zij inmiddels tot
het management team van haar bedrijf is toe-
getreden. Daarnaast is Sabine beëdigd Duits
vertaalster maar heel veel tijd voor lijvige do-
cumenten heeft ze niet meer. Het contrast
van hun zakelijke omgeving en de rust die zij
vinden aan het einde van de dag op hun zitje
aan de Vecht, is groot. Sabine zit dan met een
koel glaasje wijn en een tijdschrift en even la-
ter voegt André zich bij haar met een glas Jack
Daniels en bespreken ze de dingen van de
dag. Een vertrouwd beeld voor ons buurtjes.
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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

Nel Kraan valt in de prijzen!
KWF collecte succes óók door trouwe collectanten
De collecte voor KWF Kankerbestrijding
heeft in Vreeland €2084,26 opgebracht. Per
collectant werd meer dan € 100 bijeenge-
bracht. Dat is meer dan het landelijk gemid-
delde dat op € 65 ligt. Vreeland heeft niet al-
leen veel gulle gevers, maar telt ook 17 zéér
trouwe collectanten, die dit werk veelal al
jarenlang doen. Dat was reden voor het
KWF om de collectanten én Riet Molenwijk,
die de organisatie in Vreeland al ruim vijf-
tien jaar voor haar rekening neemt, eens in
het zonnetje te zetten. Promotor Eric van
Veelen van het KWF organiseerde bij Riet
Molenwijk thuis een speciale avond. Tien
van de zeventien collectanten kregen een
onderscheiding vanwege hun lange staat

van dienst. Zo kregen drie collectanten een
gouden speld omdat ze dit mooie werk al
meer dan 25 jaar doen. En nog eens zes col-
lectanten kregen een zilveren speld omdat
ze al 12,5 jaar trouwe dienst bewijzen.  Heel
bijzonder was de onderscheiding van Nel
Kraan, die maar liefst veertig jaar met haar
collectebus van deur tot deur gaat. Nel
Kraan kreeg een zilveren collectebusje! Het
was een bijzondere avond, waarbij Van
Veelen nog eens benadrukte hoe belangrijk
wetenschappelijk onderzoek is bij de be-
strijding van kanker. Speciale dank was er
die avond nog voor de kinderen Kaandorp
die door de verkoop van pruimen nog een
extra duit in het zakje deden! C.L.
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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

Ze berookt, ze slingert en behandelt ‘ramen’
met ijsazijn. Ze wordt blij van de kwispeldans,
weet van de hoed en de kast en vertelt met be-
vlogenheid over de wondere wereld van... haar
bijen.

Proper
Met moeite draait Els de dop van een wit-
te plastic fles om het je even te laten rui-
ken: ijsazijn. “Zo ruikt dat dus” zegt ze ter-
wijl je terugdeinst van het ammoniakef-
fect. Het zit na een kwartier nog bovenin
je neus. Tegen de wasmotten die stiekem
in een honingraat kruipen en hun larven
laten meeprofiteren van de was en de ho-
ning. Dit moet haast wel afdoende zijn.
Gelukkig met een kindersluiting. 

In Els’ schuur met hoogsels, zoals verdie-
pingen in bijenkasten heten, ramen voor
de honingraat, een honingcentrifuge om
honing uit de raten te slaan, is alles
schoon. Daar houden bijen van. Alles
heeft een plaats zoals in de bijenkast. Een
manier van leven. Dichtbij de natuur, van
kinds af aan gefascineerd door bloemetjes
en beestjes, een liefde voor tuinen die ze
van haar moeder heeft geërfd. En van
haar grootvader, van wie ze behalve de
kunst van het tekenen, ook die van het
houden van bijen meekrijgt.

Eind jaren 70 wordt Els overgehaald door
van Lindenberg, de huisschilder met een
winkeltje in Loenersloot, om haar eerste
bijenvolkje te nemen. Ze woont hier dan
al jaren met haar man, 4 dochters en 2 zo-
nen. Haar buurman Van Oorschot, uitge-
ver te A., heeft van zijn vrouw 2 kasten
voor haar. “Maar die waren leeg, er lag al-
leen een dode muis in”, relativeert Els. Ze
wordt lid van de Bijenverenging, afdeling
Loenen, die je vroeger je eerste bijenvolk-
je gaf. Om imker-examen te doen gaat ze
op les bij een oude imker in Breukelen
waar ze in de klas een toen nog jongetje
uit Vreeland treft, Martin Aalderink, die
ook nu nog bijen houdt. 

Vernuftig nijver volkje
De levensloop van de bij lijkt op die van
ons, uitvliegend als ze puber zijn, met
minstens zoveel ziektes en sores. Met mis-
schien iets meer respect voor de koningin
en een intact gevoel voor zingeving.
Nuttig zorgen werkbijen voor honing en
bestuiving van planten. “Klaver, wilgen-
roosjes en bloemen met open gele hartjes,
met een dubbele roos kunnen ze niks”,
vertelt Els. “Nectar brengen ze mee terug
in hun speciale honingblaas en stuifmeel
aan hun achterpoten, zich daarna een
kwartier poetsend voordat die weer
schoon zijn”.  Hiervan maken ze eiwitrijk
voedsel voor de bijenlarven en in ‘t bijzon-
der de koningin. 

Iedereen kan koningin worden
Een bijenlarve wordt koningin als ze een
speciale koninginnengelei als voeding
krijgt en opgroeit in een grote ‘wieg’, de
zogenaamde moerdop. Dit in tegenstel-

ling tot vrouwelijke werkbijen en manne-
lijke darren die het met een gewone cel
moeten doen. En hoewel de koningin gro-
ter is, te zien aan haar lange op een wesp
lijkende lijf, is haar ontwikkelingstijd kor-
ter. 
Op een mooie middag gaat de dan nog on-
bevruchte koningin op ‘bruidsvlucht’. Op
zoek naar een hangplek voor darren om
zich te laten bevruchten door deze dikke-
re mannelijke bij met grote ogen. “Die
hebben ze nodig want zij moeten in staat
zijn om de koningin te achtervolgen en
haar in de lucht te bevruchten”, verduide-
lijkt Els. “Maar wat ik het grootste wonder
vind, is dat ze dit zaad dan ontvangt in
een zaadzakje van al die darren, soms wel
van 8 verschillende, en dat blijft daar haar
leven lang goed (gemiddeld 3 jaar). En zo
kan er ook nooit inteelt zijn”. 

Agressief?
“Als je naar bier, deo of parfum ruikt of als
je donkerbruin draagt, dan ben je ‘de
beer’, dat zit in hun genen”, glundert Els.
Als ze in een zwerm vliegen, volgezogen
met honing, op weg naar een nieuwe wo-
ning, steken ze niet. De ouwe moer maakt
plaats voor nieuwe koninginnen en gaat
er vandoor met haar halve eigen volk.
“Maar niet zonder benzine in de tank, een
volle honingblaas”. Zelf verhuisde Els 7
jaar geleden met haar volkjes naar
Vreeland. Daarom genieten we nu van
haar verhalen. Kent u de bijendans? Wist
u dat bijen kwispelend over de raat rond-
draaien, in achtjes, om zo elkaar te vertel-
len dat er net ergens ‘een leuke dracht’ is,
een zonnebloem in bloei?

Bijen vliegen tot zo’n 3 km van huis dus
die van Els komen vast ook bij u in de tuin.
Tenzij daar alleen maar tegels liggen. U
doet ze een groot plezier door 2 potjes
bloeiende heide neer te zetten, of de klim-
op te laten bloeien. Dat hebben ze nodig
om de winter door te komen! 

In de hoek van de boomgaard kunt u Els
‘s zomers bezig zien. Soms draagt ze een
‘kapruin’, die typische imkerhoed. Waar
doet zo’n hoed toch aan denken? Aan het
hoofd van een volk. Dat ze met liefde en
aandacht berookt en zo zorgt voor zin van
het leven.

A.W.

Interesse in bijen? Vraag mevrouw
Verschoor en zie ook www.imkerpedia.nl

In de schijnwerper...
Els Verschoor - Kalff
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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

Hemel boven Vreeland
Op 26 oktober is rechts van de Maan een
oranje ster te vinden. Dit is de ster
Aldebaran in het sterrenbeeld stier. Dit ster-
renbeeld ziet er uit als een langgerekte A
met aan weerszijden hoorns. Het sterren-
beeld bevat twee open sterrenhopen, waar-
van verschillende leden met het blote oog
zijn te zien: de Plejaden (het “zevengestern-
te”) en de Hyaden. In het verleden werd
Aldebaran gezien als het oog van de woes-
te stier. Aldebaran is een rode reus; een ster
die aan het einde van zijn leven enorm veel
groter is geworden. En Aldebaran krijgt be-
zoek van ons: de Pioneer 10, een onbeman-
de ruimtesonde die in 1972 door de NASA
werd gelanceerd en ruim 10 jaar later ons
zonnestelsel verliet, is op weg naar
Aldebaran en zal daar over 2 miljoen jaar

aankomen. Vanuit Vreeland zijn nog meer
reuzesterren te zien. In het sterrebeeld
Orion staat linksbovenin de rode ster
Betelgeuze, die maar liefst 750 keer zo
groot is als onze zon. En rechtsonder is
Rigel, een blauwe superreus, te vinden die
ongeveer 70 keer zo groot is als de zon. Op
een donkere plek zijn de verschillende
kleuren goed te onderscheiden. De kleur is
daarbij een maatstaf voor de oppervlakte
temperatuur. Hoe blauwer, des te heter is
de ster. Op 31 oktober wordt de wintertijd
weer ingevoerd. In de nacht van zaterdag
op zondag wordt om 2 uur de klok een uur
teruggezet en kunnen we een uur langer
slapen. ‘s Ochtends is het wat vroeger licht,
maar ‘s avonds wordt het opeens vroeg
donker. H.L.

Lekker creatief in 
de Herfstvakantie
De Toverkoe, organisator van kinderfeest-
jes en creatieve workshops op de boerderij
van boer Beukeboom aan de Kleizuwe te
Vreeland, organiseert in de herfstvakantie
op maandag 25 oktober een creatieve avon-
turendag voor kinderen.
Info: Marjolein Beukeboom06-20 95 84 61
Email: marjoleinbeukeboom@live.nl

Kinderconcert zondag 7 november
Wie is de rebelste Roodkapje, taaiste Oma
of engste Wolf? Na het hilarische poppen-
kastconcert ‘Jan Klaassen en de zangwed-
strijd’  nu opnieuw een fantasierijk kinder-
concert van Muziekvereniging De Vecht.
Roodkapje naar Roald Dahl,
Zondag 7 november , 14.30 en 16.30 uur
Muziek: Paul Patterson, Tekst: Roald Dahl,
Vertaling: Geertje Hoeksta. Nederlandse
première voor harmonieorkest.
Roodkapje: Debby Dubbeld. Wolf: Oscar
Geitenbeek. Oma: Francoise Kooijmans
(Katrijn). Verteller: Herman Boerman.
Dirigent: Gerhart Drijvers
Kom in je leukste verkleedkleren als
Roodkapje,  Oma of Wolf en win fantasti-
sche prijzen!!! In Theatergymzaal aan de
Fetha 16 te Vreeland. Entree: kinderen €5,-,
volwassenen €7,50 reserveren: 

reserveren@muziekverenigingdevecht.nl.
Wees op tijd want vol = vol. Heeft u de
Vriendenkaart al ingevuld? Graag doen!

Oktober Woonmaand bij 
Schumacher Kleur & Interieur
met allerlei aantrekkelijke
aanbiedingen!

• Bij Sikkens verf vanaf 1 liter ontvangt
u gratis een professioneel Anza lak-
setje of muurroller.

• Gratis Perfax plaksel vanaf
4 rollen behang.

• En in de maand oktober meten en
monteren we alle binnenzonwering
van Bécé en Luxaflex gratis 

Kom vrijblijvend binnenlopen en
informeer naar onze overige acties!

Zondag 19 september jl. hebben Vreelandse
Naomi Stubbé en Suzanne van Roon de Dam tot
Dam-loop gelopen (16,1 km). Ze liepen met 130 an-
dere betrokken hardlopers mee voor No Kidding,
een stichting tegen kindermishandeling. In

Amsterdam was het feest, de start met veel mu-
ziek en gejuich was geweldig en de loop ging he-
lemaal goed. Iedereen was het er over eens: het
was topdag!  Voor meer informatie over No
Kidding, ga naar de website www.no-kidding.nl
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Na vorige maand de rode variant geproefd te hebben,
was ik deze maand benieuwd naar de rosé van het
huis Bellingham. Ik zal uw geheugen even opfrissen.
De Bellingham komt uit Zuid Afrika gelegen tussen
de bergen van Groot Drakenstein in de Franschhoek-
vallei, ongeveer 75 kilometer van Kaapstad. Het wijn-
huis Bellingham werd in 1943 eigendom van
Bernhard Pedlashuk. Hij was lange tijd de drijvende
kracht achter het bedrijf en maakte in 1949 de eerste
Zuid Afrikaanse rosé. De wijn van deze maand is een
pinotage rosé. De pinotage is een druivensoort ge-
maakt van een kruising tussen de druivensoorten cin-
saut en de pinot noir. Omdat de cinsaut in Zuid Afrika
ook wel de hermitage wordt genoemd, komt men na
een samenvoeging op pinotage. Deze typisch Zuid
Afrikaanse variëteit staat inmiddels wereldwijd hoog
aangeschreven. De Bellingham rosé wordt verbouwd
op niet geïrrigeerde wijngaarden, van 30 jaar of ou-
der. Daardoor zijn de druiven kleiner en geconcen-
treerder, en heeft de wijn een intense kleur en smaak.
Het klimaat in deze streek zorgt ervoor dat er overdag
een zonnetje schijnt om de druiven perfect te laten rij-
pen en het zorgt er tevens voor dat het ‘s nachts af-
koelt, zodat het rijpingsproces ook weer niet te snel
verloopt. Na de druivenpluk worden de druiven ge-
kneusd en zijn de pitten, schillen en het sap ongeveer
acht uur met elkaar in contact totdat de gewenste
kleur en smaak is verkregen. Hierna worden de pitten
en schillen, die de kleur en smaak afgeven, geschei-
den van het sap. Het overgebleven sap laat men vergis-
ten totdat vrijwel alle suiker is omgezet in alcohol. In
mijn glas heb ik een wijn met een helderrood oranje
kleur en een stuivend aroma met tonen van  aardbei,
rode bessen en knapperig stokbrood. In de smaak
proef je sappig rijp rood fruit. Wederom een prima
wijn. Te drinken als aperitief met wat tapenade en
turks brood. Tevens is hij ook goed te combineren bij
sushi, een gegrilde tonijnsteak of een curry met kip.
De Bellingham pinotage rosé is verkrijgbaar voor
€ 5,19 bij de Dagwinkel in Vreeland. Veel proefplezier
en tot volgende maand. E.v.E.

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

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!

Op 7 en 8 oktober was het weer zover.
Uitgerust met laarzen en tassen gingen
de Vreelandse peuters zoals elk jaar kas-
tanjes zoeken op Terra Nova. In de dauw
vonden ze vele kastanjes en mooie spin-
nenwebben. Met lekkere limonade en een
koekje konden ze op beide dagen een

heerlijke ochtend afsluiten. 
Ook de maanden november en december
staan vol met leuke activiteiten. Is uw
kind tussen de 2 en 4 jaar oud zijn en wil
hij/zij ook graag naar de peuterspeelzaal,
neem dan een kijkje op de website
www.vechtkroost.nl.

Peuters rapen kastanjes

Kijk voor alle adverteerders op: 
www.vreelandbode.nl


