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Van de redactie
In deze editie van de Vreelandbode een verslag van onze jon-
ge huttenbouwers, maar ook van het bijzondere historische
festival dat weer druk werd bezocht. In de rubriek ‘oer’ en
‘import’ hebben we deze keer Lou Molewijk en zijn zoon
Niels. In dit geval is Niels de ‘oer’ Vreelander. Hij is weer te-
ruggekeerd op het dorp met vrouw en kind. Verder vindt u
het programma van het Dorpsfeest op 3 september. In de
Kinderpost staan de herinneringen van de kinderen van
groep 8, die nu hun vleugels gaan uitslaan. En dan is er nog
nieuws van de Stichting Vreelandse Gemeenschap die alweer
50 jaar bestaat.  Ga er maar even lekker voor zitten. En mis-
schien breekt er nog een zonnetje door.

Singel 1
3633 CW Vreeland

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

De Dorpsraad is trots op alle initiatieven
die in Vreeland worden genomen. De afge-
lopen periode hebben de bewoners kun-
nen genieten van de kindermusical, het
country-feest, het huttenbouwen, het his-
torisch festival en wat ons op 3 september
nog te wachten staat is helemaal gewel-
dig. Namelijk het Dorpsfeest mét een
dorpsdiner georganiseerd door alle
Vreelandse horecaondernemers gevolgd
door het Brugconcert. Ook de Dorpsraad
zal op het feest aanwezig zijn en vraagt
dan ook aan alle burgers om goede ideeën
te melden. Reinko Abels van de Dorps-
raad: ‘Spreek ons rustig aan. Het beloofd
een geweldig feest te worden, waar we lek-
ker informeel kunnen bijpraten. Het idee
van het dorpsdiner komt uit Frankrijk!’ 

Er zijn door de Dorpsraad voorstellen ge-
daan voor 2 inpandige en één uitpandige
locatie voor de pinautomaat. De inpandi-
ge locaties vonden de ondernemers echter
te risicovol. En de uitpandige is te risicovol
volgens de normen van de Rabobank.
Naast deze locaties heeft de Rabobank ook

onderzoek gedaan naar andere locaties in
Vreeland.
Op 3 november vindt weer de jaarlijkse
vergadering van de Dorpsraad én de leden
plaats. Er kunnen discussies worden ge-
voerd over de actuele onderwerpen, zoals
de nieuwbouw op het terrein van
Driessen en de perikelen rondom de
UMTS-mast. ‘Maar’, zegt Abels, ‘we willen
méér ter discussie stellen. We zijn be-
nieuwd wat de leden vinden van de rol
van de Dorpsraad. In onze optiek verte-
genwoordigen we de belangen van alle
dorpsbewoners. Dat betekent dat we nooit
een vooringenomen standpunt hebben,
maar wél kijken of alle procedures die
worden gevolgd om veranderingen tot
stand te brengen, kloppen. Een Dorpsraad
kan dus geen individuele belangen behar-
tigen. Onze rol zouden we 3 november as.
nog eens duidelijk willen formuleren.
Input van de leden daarbij is natuurlijk
welkom.’ Tot slot heeft de Dorpsraad nog
geen nieuws over de UMTS-mast. Het zet-
ten van de eerstvolgende stap is aan de ge-
meente!

Bericht van de Dorpsraad  

Vrijdagavond 21.00 uur vertrokken de
oude sleepboten verlicht over de Vecht
richting Vreeland, met de opkomende
maan die weerspiegelde in de windstille
Vecht leek het allemaal goed te komen.
Het zeemanskoor zongen de blaren op
hun tong om boven het vele toegestroom-
de publiek uit te komen. 
Zaterdagmorgen om 11.00 uur opende
onze burgemeester samen met voorzitter
Frank de Bruijn het 10e Historisch Festival
Vreeland. Met een luid kanonschot en pie-
pende oren was dit een feit.
Jammer dat het rond 16.00 uur begon te
regenen, juist toen de rondrit van oude
tractoren begon. Evengoed nog vele blije
en vrolijke gezichten gezien onderweg.
Na de rondrit was er een besloten feest

voor alle deelnemers, dat tot de late uur-
tjes duurde. Maar dan zondagmorgen
vroeg, regen en nog eens regen, wat doen
we ? Het bestuur heeft op dat moment een
paar moeilijke beslissingen moeten ne-
men. De roofvogelshow en de oude am-
bachtenmarkt moesten worden geannu-
leerd. Achteraf was dit echt niet nodig ge-
weest, want het werd droog en ‘s middags
kwam de zon door. Een beslissing neem je
op dat moment en achteraf kijk je een koe
in z’n kont. Zondagmiddag was het weer
gezellig druk en niemand hoorde je meer
over de bagger die men aan de schoenen
had. Al met al toch nog een super geslaagd
evenement.
Het bestuur kijkt al weeruit naar het 11e
historisch festival van 2013! 

Historisch Festival een groot succes
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tel.: 0294 - 23 22 40

Weekenddienst huisarts
tel. 231410 en luister de band af
Voor dringende hulp van de huisarts 
‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend
belt u de centrale van de Huisartsenpost
Gooi en Vechtstreek tel. 0900 9359
Gemeente Stichtse Vecht
telefoon alg.: 0346 25 40 00 
Open: ma t/m vr 09.00-12.00 uur
www.stichtsevecht.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
www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl
Verloskundige praktijk Kortenhoef e.o.
tel. 035 6566333 M. Boomars & A. Onvlee
www.verloskundigekortenhoef.nl
Stichting Tympaan
Koningin Julianaweg 52a
3632 EG  Loenen aan de Vecht
tel. 230400
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. 
Huish. 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 Nigtevechtseweg 9, 3633 XR 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
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Belangrijke telefoon-
nummers en adressen

Kerkdiensten

Colofon

28 aug. Kofferbakmarkt, 09.00 u,
Sperwerveld

3 sept. Dorpsfeest, Bromfietsrees 
en Brugconcert

4 sept. Bevestiging nieuwe 
predikant Hoekstra, 
14.30 u, Grote Kerk

10 sept. Open Monumentendag
18 sept. Kofferbakmarkt, 09.00 u,

Sperwerveld

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. 06 - 251 400 31

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

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

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

Protestantse gemeente Vreeland
zo. 4  sept 10.00 uur ds. P. Israel

14.30 uur Intrede dienst 
ds. P. Hoekstra

zo. 11 sept 10.00 uur dhr. C. Boers
zo. 18 sept 10.00 uur ds. P. Hoekstra
zo. 25 sept 10.00 uur ds. D. de Rooij

Vechtzooitjes
Ik ben 16 jaar en ik zou graag willen op-
passen. Ik heb al vaker op kleine kinderen
gepast. U kunt mij bereiken op tel: 0294-
234551 Nicole Spijker.

Gezocht: vaste oppas voor 2 kindjes van 4
en 2 jaar, voor overdag, bij voorkeur de
dinsdag (andere dag is bespreekbaar). Heb
je interesse of weet je iemand, bel dan met
06 - 272 393 38. 

Gevonden op parkeerplaats Boterweg:
huissleutel met chromen ring. Hij ligt bij
Dhr. Griffioen, Voorstraat 12.
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Import en handel van wijnen uit Frankrijk 
en andere landen van Europa. Gratis thuisbezorgd.

www.panachee-wijn.nl           Joop Bremer                   0294-232354

Voor al uw feesten en partijen

Bruiloften
Verjaardagen

Vergaderingen

Catering
Licht & Geluid

Meubilair & Servies

Ook voor uw BBQ, salades 
en biertap-verhuur

Voor meer informatie:
Dorpshuis Vreeland

Fetha 16, 3633 CT Vreeland
Telefoonnummer: 0294 234750

Het is weer tijd voor het Dorpsfeest!
Het programma voor de middag en avond
zal er als volgt uitzien: van 16.00 – 17.30
uur is de tent op de Breedstraat geopend
en kunnen de kinderen daar terecht voor
allerlei aktiviteiten. Bij Belleza worden de
haren gestyled en, indien gewenst, in
mooie kleurtjes gespoten. Ook het decora-
tieve nagellakken is dit jaar bij de winkel
van Belleza. Sandra zal op Toverkikker-
achtige wijze een gezellig knutselgebeu-
ren organiseren. Voor de jonge tieners is
er dit jaar een kleine ‘tiener-braderie’ te
vinden, met leuke spulletjes rond € 5,-.
Verder zullen er een aantal attracties zijn,
heeft Tierelantijn een verrassing voor de
jeugd en kunnen de ouders gezellig een
drankje met elkaar drinken. Paul en
Shirley Fagel zullen tijdens de borrel twee
heerlijke amuses verzorgen die u voor 1
consumptiebon kunt kopen. De kinderak-
tiviteiten zullen worden opgevrolijkt door
draaiorgel De Vlinder, met onze eigen
Vreelandse orgeldraaier Riks!

Bromfietsrees
De bromfietsers zijn vanaf 13.30 uur bezig
met hun toertocht en zijn rond 16.30 uur
terug in Vreeland. Zij drinken wat, de or-
ganisatie maakt het parcours klaar en om
17.30 uur, na de zegening door Heer
Pastoor, valt het startschot te horen voor
de jaarlijkse bromfietsrees! 

Loterij
Na de rees is het van belang dat iedereen
weer snel terugkomt in de tent in de
Breedstraat want dan zal de trekking van
de loterij plaatsvinden! Loten voor de lote-
rij zijn te koop bij de Dagwinkel en bij
Tierelantijn. De loten kosten € 1,- per stuk
of 11 loten voor € 10,-. Met de loterij zijn
prachtige prijzen te winnen! Zoals een
tocht van 2,5 uur met Uw Salonboot, een
overnachting met ontbijt van Restaurant
Hotel de Nederlanden, prachtige waarde-
bonnen van Tierelantijn, Dagwinkel,
DaliQue, Saskia’s Brocante, Boútriba,
Happy Family Life en Meker Wonen, een
aantal bonnen voor behandelingen bij
Belleza, een kortingsbon voor de boetiek
van Belleza, een weekend in het Boshuisje
of cd’s van de HoorSpelFabriek.

Vreelands DoprsDiner
Na de loterij start het eerste Vreelandse
diner. Dit diner is een samenwerking tus-
sen de Vreelandse horeca, te weten
Restaurant De Nederlanden, Pannenkoe-
ken restaurant Noord Brabant, Lokaal
Zuid en het Dorpshuis en de Vreelandse
cateraar Casa Catering. Om van het diner
te genieten kunt u in de weken vóór het
Dorpsfeest een dinerkaart a € 10,- kopen.
U kunt dan, tijdens het Dorpsfeest bij bo-
vengenoemde horeca, voor-, hoofd- en na-
gerecht halen, alsmede een heerlijke sala-
de. De dinerkaarten zijn te koop bij de ho-

reca-ondernemers en de Dagwinkel. Er
kunnen ook mensen bij u aan de deur ko-
men met de vraag of u kaarten wilt kopen.
Voor de kinderen zal een kinderkaart met
aangepast menu a € 5,- te koop zijn. De
tent in de Breedstraat zal gezellig inge-
richt zijn met lange tafels en stoelen. Er
zullen 2 bars in de tent te vinden zijn,
waar wijn ook per fles te koop zal zijn, zo-
dat u heerlijk met een groepje mensen
met een glaasje wijn op tafel kunt kletsen
en van het diner kunt genieten! Wij zien
het helemaal voor ons! 

Bavaria-Brugconcert
Rond 20.30 uur kunt u op de kade van
Duinkerken genieten van het Bavaria-
Brugconcert! Muziekvereniging De Vecht
& Friends, een uniek 88-man sterk orkest
uit Abcoude, Ankeveen, Loenen,
Nederhorst en Vreeland verzorgt het jaar-
lijkse Brugconcert vanaf pontons in de
Vecht. Beroemde filmtunes schallen over
het water onder leiding van de Vechtse di-
rigent Gerhart Drijvers. Laat u meevoeren
door de bekende tunes uit: Soldaat van
Oranje, Out of Africa, James Bond, Once
upon a time in the West, Dances with
Wolves en nog veel meer! Dit is een expe-
rimentele samenwerking van de
Abcouder Harmonie, De Vriendschaps-
kring uit Ankeveen, Oud Over uit Loenen,
Crescendo uit Nederhorst en De Vecht uit
Vreeland. De bars in de tent op de
Breedstraat blijven tijdens het concert ge-
opend. Er zal tevens bediening op de
Duinkerkse kade zijn! Het afgelasten van
het Brugconcert op 25 juni jl. is voor de
Vreelandse muziekvereniging financieel
een strop. Om dit gratis brugconcert te
steunen zal er tijdens het concert een col-
lecte gehouden worden om de kosten van
het concert te dekken. De organisatie
hoopt op uw warme bijdrage! 

Afterparty
Na het concert kunt u nog steeds terecht
in de tent in de Breedstraat, waar een DJ
een heuse afterparty zal verzorgen! De
bars zullen tot 0.00 uur open zijn. 
Dus zorg dat u een dinerkaart in uw bezit
krijgt voordat ze uitverkocht zijn en hou
zaterdag 3 september vrij in uw agenda!
Wij verheugen ons op een grote opkomst
voor dit geweldige en gevarieerde
Dorpsfeest !

S.B./K.v.D.

3 september Dorpsfeest Vreeland

Iedere woensdagmiddag is er in het
Dorpshuis klaverjassen voor 55-plussers.
Deze gezellige middag begint om 13.45
uur. De kosten zijn ?2, inclusief koffie en

thee. Op 7 september as is de eerste mid-
dag na de zomerstop. Meer informatie:
Hannie Steenbrink, telefoon 23 19 37. 

Klaverjassen voor 55-plussers
Meld je nu aan voor onze 
wekelijkse nieuwsbrief op 

www.bourgondie.com of via 06-47412060
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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”

Nigtevechtseweg 172 
3633 XX Vreeland

Tel. 0294 - 254164
Gaarne bellen na 17.00 uur! 

De Positioneringsgroep is sinds begin 2011
gevestigd op Hofstede Groot Kantwijk aan
de Bergseweg. Partner Frans Jan van
Rongen (52) vindt de locatie geweldig én
goed voor de business. ‘We werken nauw
samen met Conclusions Communi-cation
Architects van Rob Benjamens & Fred
Moolhuijsen, dat hier ook gevestigd is. Van
Rongen woont in Vught. De dagelijkse rit
naar Vreeland vindt hij geen probleem.
‘Als je de Bergseweg oprijdt en de poort van
Groot Kantwijk opengaat, dan krijg je een
gevoel van vrijheid. Je bent hier echt weg
van de dagelijkse beslommeringen.’
Boodschappen voor de lunch worden ge-
haald bij de Dagmarkt van Aloys. Van
Rongen houdt van de kleinschaligheid op
dorpen. ‘We willen graag de lokale econo-
mie steunen. Zo hebben we laatst met
klanten de Vreelandse salonboot gehuurd
en zijn we na een vaartocht over de Vecht
gaan dineren bij De Nederlanden. We heb-
ben daar ook gelogeerd en ‘s morgens za-
ten we weer heerlijk op het terras te ontbij-
ten. Nu gaan we nog bekijken wat Lokaal
Zuid voor ons kan betekenen. Dat is ook
een mooie plek om bijvoorbeeld met klan-
ten te gaan lunchen.’

De Positioneringsgroep werd in 1993 opge-
richt. Het bureau houdt zich bezig met
branding en merkpositionering. Er wordt
een strategie uitgewerkt én liefst is Van
Rongen ook betrokken bij de executie
daarvan. Om de waarden van een merk

snel in beeld te krijgen werd een quick
scan ontwikkeld: het zogenaamde ’23 plus
1’ merkwaardenonderzoek. Van Rongen:
‘Onze klanten zijn onder andere Philips,
Unilever, Randstad, Kips en Smurfit
Kappa, maar ook universiteiten en zieken-
huizen weten ons te vinden. 

Gratis speeddate
Mochten er ondernemende Vreelanders
zijn die geïnteresseerd zijn in onze activi-
teiten dan kunnen ze altijd een afspraak
maken voor een speeddate. Meer informa-
tie staat op de site www.positionerings-
groep.nl.

C.L.

Inspiratie in Vreelandse bunker

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.

Op maandag 5 september gaat de grootste
collecte van Nederland weer van start. In
deze week staan 120.000 vrijwilligers op te-
gen kanker om zoveel mogelijk geld op te
halen. Een enorme operatie die van levens-
belang is. Immers hoe meer collectanten
geld inzamelen, hoe groter de opbrengst is
en hoe meer geld er is voor onderzoek en
meer genezing.
De strijd tegen kanker is nog niet gestre-
den. Wij willen niet accepteren dat er zo-
veel mensen aan kanker lijden en er al te
vaak aan overlijden. Ons doel: Minder kan-

ker, meer genezing en een betere kwaliteit
van leven voor kankerpatiënten. Sta daar-
om vandaag nog op en help mee in de strijd
tegen kanker.
De collectant van KWF Kankerbestrijding
komt in de week van maandag 5 t/m 10 sep-
tember weer bij u aan de deur. Elke collec-
tant kan zich legitimeren. KWF Kankerbe-
strijding is te herkennen aan het rood-wit-
blauwe logo met de krab en aan het
Keurmerk van het Centraal Bureau
Fondsenwerving. Wie de collectant mist,
kan een gift overmaken op giro 26000.

Collecteweek KWF start 5 september

In maart van dit jaar werd de geldauto-
maat aan de Fetha in Vreeland voor de
tweede maal getroffen door zware crimi-
naliteit. Dit was een zeer vervelende situa-
tie voor direct omwonenden en schadelijk
voor de bank.
Rabobank Hilversum-Vecht en Plassen
heeft de afgelopen maanden uitgebreid
onderzoek gepleegd naar alternatieven
voor de geldautomaat in Vreeland. Deze al-
ternatieven zijn getoetst op strenge veilig-
heidsaspecten.
Hans van Dijk, directeur Particulieren en
Private Banking van de Rabobank: "Uit het
onderzoek blijkt dat het handhaven van
een geldautomaat te veel risico’s met zich
meebrengt. Het is dan ook niet verant-
woord om een geldautomaat in Vreeland
terug te laten keren. Wij begrijpen dat dit

besluit voor sommige inwoners ongemak
met zich mee kan brengen. We bieden ech-
ter een aantal alternatieven. Mochten
klanten slecht ter been zijn dan bestaat de
mogelijkheid iemand te machtigen om
geld op te nemen”.

Ook kunnen klanten gebruik maken van
Rabo Geldexpress; dit is een service waar-
bij geld door PostNL aan huis wordt be-
zorgd.

Voor geldopnames kan iedereen terecht
bij onze geldautomaten in Loenen,
Nederhorst den Berg en Kortenhoef. Een
overzicht van alle geldautomaten is te vin-
den op de website van de bank, www.rabo-
bank.nl/hvp. (bron:www.rabobank.nl)

Geldautomaat keert niet terug
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TAXI VAN WIJK
voor al uw vervoer

Binnenweg 7, 3634 AD Loenersloot
Telefoon 0294 29 13 25

Schiphol vanaf Vreeland t/m 4 pers.: € 44,-

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

‘Wieler Vereniging Vreeland’ opgericht
Goed nieuws voor alle wielerliefhebbers
van Vreeland. Op 2 juli is ‘Wieler
Vereniging Vreeland’ afgekort ‘WVV’ op-
gericht.
De club bestaat op dit moment uit 7 en-
thousiaste leden. Dit zijn; Jan Corstjens,
Mark van Koert, Olaf Morel, Peter
Rikkenberg en Bob Roode uit Vreeland.
Paul van Nistelrooy en Bert van Wijk ver-
sterken de club vanuit Loenen. De ‘WVV’
heeft als doel om gezamenlijk op vaste
momenten in de week te trainen.
Daarnaast neemt de ploeg regelmatig
deel aan toertochten. Zo reed de club
reeds ‘De Hel van het Mergelland’ en de
‘Hel van de Heuvelrug’. Bob, Olaf en Mark
reden op 9 juni j.l. De Alpe d’Huez. Met
deze heldendaad haalden ze veel geld op
voor de kankerstichting.
Op dit moment is de ‘WVV’ hard op zoek
naar een of meerdere shirtsponsoren.

Bedrijven die interesse hebben en het re-
creatiewielrennen een warm hart toedra-
gen kunnen contact opnemen met
wvvreeland@gmail.com.
‘WVV’ traint op woensdagavond en op
zondagmorgen. Geïnteresseerde wieler-
liefhebbers uit Vreeland en omgeving zijn
van harte welkom. Voor meer informatie:
www.wvvreeland.nl.

Feest in het Dorpshuis! Op 25 augustus
1961, precies 50 jaar geleden, werd de
Stichting Vreelandse Gemeenschap opge-
richt. Deze stichting had onder andere tot
doel het bevorderen van het gemeen-
schapsleven en de bevordering van geza-
menlijke belangen van de inwoners van
Vreeland. In de Stichting waren diverse
Vreelandse verenigingen ondergebracht
(sport/spel/kleuterschool/lagere school/ vrij-
willige brandweer/oranjecommissie). Een
andere reden voor de oprichting van de
Stichting was de bescherming van het
oude en rijke cultuurhistorisch Vreeland
bij de samenvoeging van Vreeland naar
Loenen. Over de inbreng van de grote
bruidsschat van Vreeland naar het arme
Loenen diende goede afspraken te worden
gemaakt. De voorzitter van het dagelijks
bestuur was destijds Jonkheer Jacob
Petrus Beelaerts van Blokland.
Inmiddels zijn het bestuur en de verschil-
lende werkgroepen er goed in geslaagd de
doelstellingen te behalen. Door de jaren
heen zijn er steeds meer soorten van acti-
viteiten ontstaan en werden er meer ver-
enigingen opgericht. In december 1961

werd het eerste gemeenschapshuis offici-
eel geopend. Dit gemeenschapshuis be-
vond zich in die tijd in de voormalige gym-
nastiekzaal, ingang Vossenlaan, beneden
in het gemeentehuis. De ruimte werd
door de Stichting in exploitatie genomen
en werd verhuurd voor feesten en partij-
en. Vergaderingen werden bij de bestuurs-
leden thuis gehouden, maar vaak ook in
Taveerne de Vecht. Eind jaren 80 heeft de
gemeente een nieuw Dorpshuis gebouwd
aan de Fetha. Het beheer en de exploitatie
van het Dorpshuis Vreeland is aan de
Stichting overgedragen.
Momenteel verkent de Stichting samen
met beheerder van het Dorpshuis, John
Kramer, mogelijkheden voor nieuwe acti-
viteiten en nieuwe soorten verenigingen.
Initiatiefnemers en vrijwilligers met
ideeën kunnen deze bespreken met John.
Vooral initiatieven met betrekking tot so-
ciale en culturele activiteiten voor kinde-
ren zijn van harte welkom. De komende
weken zal er in het Dorpshuis op verschil-
lende manieren aandacht worden be-
steedt aan het 50-jarige jubileum.

S.B.

50 jaar Stichting Vreelandse
Gemeenschap

Bij de “Lezers schrijven” van juli, een druk-
ke dag bij Jaap, is de volgende tekst wegge-
vallen: De bekende Loenenaar Willem
Mooij fietst regelmatig een rondje Vecht.
Zijn bevindingen tijdens het wachten bij
de open brug in Vreeland op een mooie zo-
merdag tekende hij op in onderstaand in-
gezonden verhaal. De redactie.

Rectificatie

V.l.n.r. Olaf, Bob, Peter, Jan en Mark.
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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

NAZOMEREN BIJ PAUL FAGEL

3 Gangen Keuzemenu à € 37,50 
Zalm, gerookt, met crème fraîche, sjalot, bieslook en citroen 

of Runderlende, emarineerd en dungesneden met rucola 
en truffelmayonaise 

***
Vis van de dag, naar het aanbod van de markt 

of Parelhoen, op het karkas gebraden met crème 
van mosterd en ansjovis 

***
Kazen van onze kaaswagen (€ 3,00) of Lambada aardbeien, 

met grapefruit, crème patisserie en vanille sabayon 

Paul Fagel en zijn brigade, onder leiding van chefkok Sander
Monsees, presenteren een no-nonsense keuken met herkenbare 

gerechten en dito smaken. Wij willen graag de traditionele zondagse
familielunch in ere herstellen, genieten in ontspannen sfeer van 

heerlijke gerechten en wijnen met uw familie en vrienden.
Onze keuken is elke zondag doorlopend geopend 

van 13.00 tot 19.30 uur.
Ook voor een huwelijk, diner of feest in onze Brasserie, Binnentuin 
of gerenoveerde Theaterzaal hebben wij ongekende mogelijkheden.

U kunt zich inleven door naar onze website te gaan:
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
Deze zomer heeft de ijscoman van
Portofine, die regelmatig in ons dorp zijn
ijsjes verkoopt, veel overlast van groepen
jongeren rond de 14 en 15 jaar. Ze fietsen in
groepen door het dorp, vallen klanten -
vooral meisjes - lastig, maar dat is niet alles.
Op 2 juli jl. werd de ijswagen besmeurd
met hondenpoep. Bovendien werd afval
door het verkoopraam naar binnen ge-
gooid. Dat betekende voor Portofino al een
schade van ruim 700 euro.  

De indruk ontstaat dat de ouders niet we-
ten wat hun pubers op straat uitvoeren. Bij
navraag door Portofino reageerden de ou-
ders namelijk afwijzend.  Hun zoon deed
zoiets niet....!

Na 2 juli is de ijswagen nog twee keer terug
geweest in Vreeland.  Maar ook zaterdag 20
augustus was het weer raak.  De ijscoman
werd wederom flink geïntimideerd door
een groep jongeren.  Portofino wil graag
dat deze problemen binnen de Vreelandse
gemeenschap worden opgelost.  En dat
lijkt een meer dan redelijk verzoek. 

Zolang dat niet is gebeurd zal een aantal
spelregels worden gehanteerd:
• kinderen onder de 15 jaar kunnen

slechts onder begeleiding van een vol-
wassene ijs kopen, (dit dient een ‘verant-
woordelijke’ volwassene te zijn, dus niet
de buurjongen die voor iedereen ijs
koopt)

• haltes waar grote (oncontroleerbare)
groepen klanten staan zullen worden ge-
meden

• Portofino zal verzoeken om op zaterdag-
avond de ijswagen langs te sturen buiten
Vreeland honoreren.

Als deze problemen niet worden opgelost
overweegt Portofino om volgend jaar ons
dorp te mijden! 

IJscoman wordt belaagd

Na de immens populaire boeken van Stieg
Larsson en de Zweedse filmversie is er nu
het hoorspel van “Mannen die vrouwen
haten”. Het hoorspel is nog suggestiever
en nóg indringender dan de film en het
boek. De hoofdrollen zijn voor Victor
Reinier als onderzoeksjournalist Mikael
Blomkvist en Rifka Lodeizen als de punky
hacker Lisbeth Salander.

De NTR gaat op Radio 1 vanaf 13 septem-
ber 2011 elke werkdag om 0.45 uur een af-
levering van 15 minuten uitzenden. In to-
taal zijn er veertig uitzendingen nodig om
het eerste boek uit de trilogie – vol humor
en spanning – te vertellen.

Tal van fantastische acteurs als Johanna
ter Steege, Ariane Schluter, Marcel
Hensema, Jaap Spijkers, Nadja Hupscher,
Marion Brandsma, Oda Spelbos en Erik

van der Donk spelen of hun leven ervan af
hangt. Onontkoombare muziek en sound-
design van Joosten&Kuitenbrouwer ma-
ken dat je ademloos blijft luisteren. 
De regie is in handen van onze dorpsgeno-
te Marlies Cordia en Vibeke von Saher.

Cordia en Von Saher hebben in 2005 de
HoorSpelFabriek opgericht. Sindsdien
heeft de HoorSpelFabriek meer dan veer-
tig hoorspelen uitgegeven op cd en voor
omroepen en bedrijven geproduceerd.
Mooie titels als Erik of het kleine insecten-
boek, Novecento, Komt een vrouw bij de
dokter, Max Havelaar, Oeroeg, De ontdek-
king van de wereld, Anne en Zef  en De
Gravin van Parma. En nu, als klap op de
vuurpijl, het eerste deel van de
Millennium-trilogie, “Mannen die vrou-
wen haten” in veertig afleveringen voor de
NTR.

Hoorspel Millennium op Radio 1
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Tel.: 0294 237 068    www.fysiotherapievreeland.nl

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

Het adres in Vreeland voor 
al uw DAGverse producten

BROOD en BANKET van Bakkerij VOOGES
Bake Off: In de winkel afgebakken

Broodjes en koeken

Uw adres voor leuke en orginele kado’s
Denk aan GIFTCARDS, KADOBONNEN, 

BIOSCOOPBONNEN en delicatessemanden e.d.

Dagwinkel Aloys Hageman
Voorstraat 15, Vreeland

Tel: 0294-231514 Fax: 0294-230559
E mail: Dagwinkelhageman@live.nl

Wat was het weer gezellig - de tiende editie
van het huttenbouwkamp. Het kamp werd
ook dit jaar weer in de laatste week van de
zomervakantie werd georganiseerd. 
Helaas was de gezellige week weer veel te
kort. Al timmeren en zagend was het zo
weer donderdagavond. 
Het thema van dit jaar was ‘Piraten, zeero-
vers en zeeschuiten’ en dat was al in de
loop van de eerste timmer(dins)dag duide-
lijk te zien. Onder het voortdurende geluid
van hamers en zagen verrezen op het wei-
land bij de familie van der Paauw in korte
tijd grote, bijna zeewaardige schepen, com-
pleet met masten en zeilen. In de meeste
schepen ontbrak zelfs het kraaiennest niet.
Bij de entree van het kamp werd zelfs een
echt piratencafé gebouwd. De enthousias-
te Vreelandse kinderen werden geholpen
door hun - vaak nog veel fanatiekere - tim-
merouders, waarvan sommige de hele
week in de schepen van hun kinderen aan
het werk waren. 
Op de gezellige bonte avond werd de initia-
tors van het huttenbouwen-  Admiraal en
Vice Admiraal van de Kleizuwe vloot - Reinko
Abels  en Casper Zeldenrijk- nog even extra
in het zonnetje gezet. Het is tenslotte al
weer 10 jaar geleden dat de Vreelandse
jeugd voor het eerst kon kennismaken met
het huttenbouwen. In 2001, het eerste jaar
van het huttenbouwen, waren er ongeveer
35 deelnemende kinderen. In de loop van
de jaren is het aantal deelnemers behoor-
lijk gegroeid. Deze zomer deden er maar
liefst 100 kinderen mee! Het huttenbouwen

is daarmee een evenement geworden waar
de Vreelanders met het inplannen van hun
vakanties rekening houden. 
Mede dankzij de vele sponsors die ons elk
jaar weer helpen werd het weer een groot
succes. Reuze bedankt, Simon en Tineke,
voor jullie enorme gastvrijheid. Het is ten
slotte niet niks om drie dagen lang zoveel
piraten op je erf te hebben. 
Ook bedanken wij de sponsoren: Kaasboer-
derij De Willigen voor de 125 overheerlijke
ijsjes, Joop Bremer voor de AA-drinkflesjes,
familie Kramer van het Dorpshuis voor de
limonade en de koffiezetapparaten, de fir-
ma Driessen voor de gebruik van de bouw-
kranen en shovels, Riks Noorman voor de
muziek bij het begin van de Bonte Avond.
En de leveranciers van de pallets: Dunne-
bier Print, 123inkt, Greif en vele anderen.
Helaas moesten alle schepen op vrijdagoch-
tend weer verdwijnen en hebben zo’n 50
ouders letterlijk alle schepen achter zich
verbrand. De fik was behoorlijk en nog even
dreigde de wilgen in het nabijgelegen wei-
land vlam te vatten. Maar dit fikkie werd ge-
lukkig weer snel geblust. Al met al was het
weer zeer geslaagd. We zien jullie dan ook
graag volgend jaar graag wee terug op de
11e editie van het huttenbouwen.

Groeten van het huttenbouwcomité Vreeland.

Tiende editie van het Vreelandse
huttenbouwen was een groot succes



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

w: www.orthodontiepraktijkhilversum.nl
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• Originele VW- en Audi accessoires
• Onderhoud en reparatie aan alle merken
• Voor nieuwe banden, uitlaten, accu’s,

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

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

Kom langs en overtuig uzelf!
Rijksstraatweg 248, 3634 AN Loenersloot
Tel/Fax: 0294 - 29 13 45

Tevens benzine verkoop
Open van ma. t/m vr van 07.00-18.30 uur
zaterdag van 07.00 - 17.00 uur
Tevens car-cleaning, het geheel reinigen
van uw auto

Schoolkamp groep 8
Maandag de 20e was het zo ver, we gingen

op schoolkamp! Iedereen kwam met de

fiets naar school en met z’n koffer. Eerst kre-

gen we een briefing, daarin werd onderan-

dere de route uitgelegd. Daarna ging het

dan echt gebeuren, iedereen nam afscheid

en we begonnen te fietsen. Via Nederhorst

Den Berg gingen we door de Ankeveense

plassen, prachtig! Reinco had een hele

mooie route uitgekozen, langs de heiden en

door de bossen van natuurmonumenten. Ik

heb die dag alleen maar groen gezien!! We

zijn ook nog door een paar hele leuke dorp-

jes gereden. Lars is ook nog keihard geval-

len en Duco was z’n tas vergeten. Na onge-

veer 37 km gingen we lunchen in de soester-

duinen, heel erg leuk we hebben daar ge-

voetbalt en in de bomen geklommen. We

hadden daarvoor ook al een paar pauze’s ge-

had. Na 45 km fietsen kwamen we aan in

het huis de Specht. Heel mooi in het bos.

Toen ging iedereen naar de kamers (we had-

den al groepjes gemaakt) en daar al z’n spul-

len neer leggen en z’n bed klaar maken.

Toen gingen we slagbal doen op het veldje,

heel leuk. Er waren ook nog andere scholen

alleen die hebben we die nauwelijks gezien.

We aten macaroni die avond. 1e dag hebben

we nog een paar spelletjes gedaan en een

lange wandeltocht gemaakt, ook heel leuk

was het casino. Je kon je kleren inleveren

voor geld en er was een onderdeel waar je

heel makkelijk geld kon verdienen en ik

had uiteindelijk zo’n € 2100,- euro. Om half

12 ging iedereen naar de kamer. Toen gin-

gen we nog ‘kletsen’. Ik zat de eerste dag

met Lars, Arnoud, Jop, Joep, Mart, Andreas

en Thijmen. De volgende dag werd ik wak-

ker door een groep kraaien!? Heel vaag. Die

dag werd onze kamer ongeveer kwart voor

zeven wakker en de meeste gingen

douchen. Toen iedereen ontbeten en zich

omgekleed had gingen we naar de pyrami-

de van Austerlitz. Daar was een grote speel-

tuin en een soort kermis. Eerst ging ieder-

een in een soort hele grote schommel en

daarna gingen we in de botsautos. Er was

ook een gamehal en daar ging iedereen

spelletjes doen en airhockey. We hadden

ons eigen lunchpakket gemaakt en daar op-

gegeten. Daar heb ik ook nog wat voor mijn

zusje en mijn moeder gekocht. Sommige

hadden daar een patatje gekocht.

We kregen een soort film met uitleg en in-

formatie. Er is in de geschiedenis veel ge-

beurd met de pyramide, de pyramide had

35 treden en nu nog 29 omdat die is wegge-

zakt. De trap is 80 treden en die hebben we

beklommen. Boven hadden we een heel

mooi uitzicht. Toen gingen we terugwande-

len naar het huis. Daar aangekomen.

Hebben we een knutsel middag gedaan en

ik heb een vlieger gemaakt die het heel

goed deed en een fotodoosje. We hebben le-

vend stratego gedaan met meester Ben en

friet gegeten. Te 2e nacht zat ik met Mikael,

Chiel, Mees, Mats, Tom, Jop en Arnoud. De

bonteavond was heel leuk met allemaal

acts en spellen. De 3e dag moesten we lopen

met die fiets in de hand naar het

Luchtvaartmuseum Austerlitz. We kregen

een rondleiding en er waren hele mooie

vliegtuigen. In het andere gebouw hebben

we vliegtuigjes gemaakt. Christiaan kon

niet mee omdat z’n teen uit de kom was ge-

raakt. Toen zijn we naar sportcentrum

Soest gefietst en hebben daar gezwommen.

Kortom het was een heel leuk kamp.

Rutger

Mijn schoolverleden
Mijn schooltijd op de csv was heel leuk. In

groep 1 zat ik bij juf Fennie. In het begin was

ik heel verlegen maar na een tijdje was ik

aan de juf en de klas gewend. Ik speelde

toen het meeste met Lisanne, Sophie S,

Lieve en Lucca. Ik was vaak in de verkleed-

hoek, aan de knutseltafel of ik zat, wat je al

had kunnen raden in de poppenhoek! In

groep 2 zat ik bij juf Mirjam, daar voelde ik

me al snel op mijn gemak, ik lach vaak in

een deuk en meestal lachte juf Mirjam dan

wel met me mee. In groep 2 maakte ik vaak

een kartonnen telefoon met daarachter een

stevig papier waar ik die telefoon op plakte,

die hing ik altijd in mijn kamer op om

kauwgompjes in te doen. Groep 3 vond ik

één van de leukste jaren, ik zat bij juf Anja

en heb daar veel geleerd. Lezen, rekenen en

alle andere lessen van school. Groep 7 vond

ik het moeilijkste jaar. Toen hadden we juf

Anja weer. Alleen op woensdag had juf Anja

vrij dus hadden we juf  Dominique. Toen de-

den we meestal muziek. Maar groep 8 vond

ik toch één van de leukste jaren. Juf Anja en

meester Kees werden wel ziek maar we heb-

ben er met meester Michiel uiteindelijk

toch een leuk jaar en een mooie musical

van gemaakt. Ik ga nu dus naar de middel-

bare, ik ga naar Hilversum, het a. Roland
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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 2011

www.tunfun.nl V
rB

�

Opruiming bij de HoorSpelFabriek!

De ontdekking van de hemel - nu voor H 14,95
Komt een vrouw bij de dokter - nu voor H 9,95

Oeroeg - nu voor H 5,95
Max Havelaar - nu voor H 5,95

De kellner en de levenden - nu voor H 9,95
Sluimer (of een nacht met Maria Callas) 

en Jackie, nu samen voor H 19,95
Erik of het klein insectenboek - nu voor H 9,95

Moby Dick - nu voor H 9,95

Deze aanbiedingen zijn alleen bij Tierelantijn!!!

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

Voorstraat 21  Tel: 237304

De Werf 6, 3632 AE Loenen a/d Vecht

Tel. (0294) 23 37 36  Fax. (0294) 23 22 91

E-mail info@aannemingsbedrijfbonbv.nl

w w w .  a a n n e m i  n g s b e d r  i  j  f  b o n b v .  n l

Holst college. Aan iedereen van de csv: Nog

heel veel plezier op deze school!! 

Groetje Annemaartje

Groep 8...
Groep 8 was heel leuk, leuke activiteiten

enzo. Maar natuurlijk eerst heel hard wer-

ken voor de eindcito gelukkig ging die bij de

meeste goed. Daarna moesten we nog wel

werken maar minder hard. Na de voorjaars-

vakantie kregen we te horen over de musi-

cal, welke het zou worden.., dat is geworden

de musical : “wat maak je menu?” van

Benny Vreden, de rollen werden verdeeld

en toen gingen we oefenen, dansen zingen

en acteren..! tussendoor gingen we natuur-

lijk op schoolkamp! Eerst fietsen en toen lol

maken! ? En nu is natuurlijk bijna de opvoe-

ring van de musical..! (spannend maar

leuk!) De dag na de musical hebben we nog

een feest! Daar mogen de meiden hun mooi-

ste jurk aantrekken! De jongens mogen na-

tuurlijk ook hun pak aan! Daar heb ook veel

zin in. En dan is het toch echt zo… De grote

vakantie!!! De laatste schooldag op csv met

de leuke activiteiten als sinterklaas, Pasen,

kerstmis en de reünie met de grote circus-

tent! 

Groetjes Jet

Schoolkamp
Hallo, allemaal het kamp was leuk. Het fiet-

sen was best grappig want ik fietste naast

Duco?. Het nadeel is wel dat je kunt vallen

net zo als ik. 

Ik fietste net als de andere kinderen best

hard onder de tunnel maar ik fietste op de

blaadjes en toen gleed ik uit over de blaad-

jes. Even later hadden we een lekkere pauze

het was net een woestijn want het was su-

per warm en er was super veel zand.

Toen we aan kwamen was iedereen super

moe. Die avond sliep iedereen behalve

Arnoud Andreas en Ik die avond om 3uur in

de avond gingen we een potje kaarten.

De 2de nacht werd Duco geslagen omdat

Duco Mikael en Jop en ik van kamer waren

gewisseld. Ik kreeg huisarrest op kamp

want ik wou me corvee niet doen en ik zei:

Turkistan. De 3de dag gingen we gingen we

met de fiets naar het vliegtuig museum de

jongens moesten eerst lopen maar ze gin-

gen toch lekker met de fiets maar dat was

wel stiekem. Het museum was best leuk.

Daarna gingen we lekker zwemmen.

Toen werden we opgehaald.          

Gr Lars!!!

Kamp groep 8, Austerlitz
20 Juni ging groep 8 op kamp naar

Austerlitz!!!! We moesten 45 kilometer fiet-

sen!!! Maar dat viel wel mee hoor;) We heb-

ben 2 stops gehad onderweg. Een om even

te plassen, te rusten en wat lekkers te eten.

Want een paar kinderen hadden nogal last

van hun kont!Hihi!!

En we hadden nog 1 keer een rust om te lun-

chen. We hebben een hele mooie route ge-

fietst en we hadden heel veel geluk met het

weer! Onderweg was er een vrouw die van

andere kant aan kwam fietsen. Maar ze

ging steeds dichter tegen ons aan fietsen! En

toen reed ze opeens tegen jop aan! Dus ja,

toen viel ze in de  bosjes….. Maar toen begon

ze ons uit te schelden voor “klote kinderen!”

Maar wij hadden helemaal niks gedaan!

Maar eigenlijk hebben we wel ongeveer 50

km gefietst! Want we zijn nog een keer ver-

keerd gereden! Maar ja, maakt niet uit…

Want het was verder wel heel leuk en gezel-

lig! Toen we eenmaal aangekomen waren

gingen we allemaal onze koffers uitpakken.

Daarna hebben we slagbal gedaan! Dat was

ook erg leuk! En toen het wat later was heb-

ben we het spel: ‘natte voeten, droge voeten

‘gespeeld. In de avond hadden we een casi-

no avond! Dat was zo gezellig! En later op de

avond hadden we een ROMANTISCHE

NACHT WANDELING! Echt heel grappig!

Maar eigenlijk bleef niemand meer met

zijn 2en lopen behalve Mats en Lisanne en

Andreas en Judith! Maarja, dat zijn natuur-

lijk ook de stelletjes van de klas. En ik was

het vergeten te zeggen maar in de avond

hebben we macaroni en groente soep gege-

ten. De 2e dag hadden we een ontbijt. Toen

gingen we naar de pyramide van Austerlitz!

Daar gingen we eerst in de botsauto’s en de

zweefmolen. Toen kregen we een filmpje te

zien met informatie over de pyramide. En

daarna gingen we de pyramide op! En in de

avond hadden we levend stratego in het bos

en de bonte avond! Dat was echt SUPER

leuk! En als avondeten hadden we patat met

een gehaktbal. Alleen niet iedereen vond

die gehaktbal zo lekker…. En de 3e dag gin-

gen we met de klas naar het militaire lucht-

vaart museum. Daar hebben we zelf nog

vliegtuigjes gemaakt en een leuke rondlei-

ding gehad. En toen zijn er nog kinderen

naar het zwembad geweest, maar daar was

ik niet bij want toen moest ik met Duco,

Lotte en Jet naar de kennismakingsdag van

Broklede. En ik was het nog vergeten te zeg-

gen maar de 2e dag hebben we ook nog een

knutselochtend  gehad! Dus het was een

TOP kamp!!!                                

Groetjes, Maaike
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E-mail klopperaannemers@planet.nl Telefoon 0346 - 251639

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

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

Heeft u een parkeerprobleem?

Te huur aangeboden parkeerplaatsen (personen auto’s)
op een met hek afgesloten terrein Bergseweg 4 

(voormalig Mur terrein)
Huurprijs € 80,00 per maand per parkeerplaats.

Heeft u interesse  mail dan naar: 
info@heusvastgoedbeheer.nl

De grootste vrouwenorganisatie van
Nederland, Vrouwen van Nu, heeft een
kleine afdeling in Loenen en omstreken.
Een behoorlijk aantal leden woont in
Vreeland.
Het zou heel plezierig zijn meer vrouwen
de vereniging te laten leren kennen. Dat is
goed mogelijk door eens een avond bij te
wonen. Bij deze zijn al die nu nog onbe-
kenden van harte uitgenodigd!

Het programma 2011 - 2012 start in sep-
tember. Alle factoren waar Vrouwen van
Nu voor ijvert zijn daarin vertegenwoor-
digd: cultuur, bewustwording en verho-
gen van de eigen verantwoordelijkheid,
bevorderen van creativiteit en natuurlijk
…… gezelligheid.

Programma september en oktober:
Op donderdagavond 15 september vertelt
mevrouw Drs. G.S. Masselink over ‘Van
Mode naar Kunst’. Waarom wordt mode -
na verloop van tijd - soms tot kunst gere-
kend? Zij laat voorbeelden zien.
Voor 20 oktober is de Wereldwinkel in
Breukelen uitgenodigd. Het beleid van
deze organisatie komt ter sprake en er is
een kleine expositie met mogelijkheid
iets te kopen.
De avondbijeenkomsten worden gehou-
den in gebouw ‘De Lichtkring’, Kerkstraat
4 in Loenen. Aanvang: 20.00 uur; het zaal-
tje is open om 19.30 u.
Wie nadere informatie wil kan terecht bij
de secretaris: Tineke van Wageningen-
Koopman, tel. 0294 23 18 07.

Vrouwen van Nu, ook voor u!

Een driekoppige draak, bijzondere prin-
sessen en een zoekende prins zorgden op
zaterdag 13 augustus in de tot Ridderzaal
omgetoverde hal van CSV Ridderhof voor
een spannende afsluiting van een geslaag-
de zomermusicalweek. 30 kinderen ston-
den, na afloop van de door de stichting
cultuurpromotie Stichtse Vecht georgani-
seerde musicalweek, stralend op de plan-
ken. Onder leiding van verschillende vak-
docenten, waaronder zangdocent Robert
Hoving, werd een week gedanst, gezongen
en toneel gespeeld. Het verhaal ‘De Prins
en de Draak’ werd speciaal voor deze gele-
genheid bewerkt door regisseur en drama-
docente Yvonne Westmaas. De danspasjes
werden door Sabrina Lammers met de kin-
deren ingestudeerd.
Mede dankzij de hulp van vele vrijwilligers
en sponsors kan de organisatie terugkij-
ken op een zeer geslaagd project. Voor wie
geen genoeg kan krijgen van toneelspelen

en zingen starten in september in
Vreeland voor kinderen én volwassenen de
lessen van theaterschool Kleine Kunst.
Opgeven voor de theaterschool kan nog
t/m 1 september. Meer info: www.theater-
schoolkleinekunst.nl of 0294 -231182.

Driekoppige draak in hal van
CSV Ridderhof

Klaverjasclub Vreeland ‘89
Op dinsdagavond 6 september 2011 om
acht uur beginnen de circa 34 leden van
de Klaverjasclub Vreeland’89 hun 22e sei-
zoen. We spelen elke dinsdag in het
Dorpshuis Vreeland aan de Fetha 16 te
Vreeland. Het seizoen loopt tot mei 2012.
We spelen het Amsterdamse systeem met
verplicht opnemen. Er worden drie ron-
den gespeeld; elke ronde wordt geloot
met wie gespeeld wordt. De avonden du-

ren tot ongeveer 11 uur.  De kosten zijn €
1,- per avond.
Nieuwe leden zijn welkom voor klaverjas-
sen in Vreeland. Een avondje gezellig en
ontspannen klaverjassen.

Voor informatie bel met Jacco Groeneveld
0294-231599 of Ties Huisinga 0294-
232357 of kom op een dinsdagavond eens
vrijblijvend kijken.
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Elders in de Vreelandbode leest u over het
tiende lustrum van de Stichting
Vreelandse Gemeenschap, precies 50 jaar
geleden opgericht om het gemeenschaps-
leven van de Vreelandse bewoners te sti-
muleren en hun belangen te behartigen.
Begin jaren ‘60 speelde het plan om
Vreeland bij Loenen te voegen, dus een
aantal Vreelanders wilde het rijke cul-
tuurhistorische verleden en de vele ver-
enigingen die Vreeland rijk was bescher-
men voordat het dorp op zou gaan in een
groter geheel. In 1964 zou die fusie overi-
gens definitief worden. De Stichting
Vreelandse Gemeenschap, waarin naast
de verenigingen ook de kleuterschool, la-
gere school, vrijwillige brandweer en
Oranje-commissie waren ondergebracht,
kreeg in 1961 de beschikking over de voor-
malige gymnastiekzaal van de openbare
school, die op de begane grond van het ge-
combineerde gebouw gemeentehuis/
school aan de Raadhuislaan, hoek Vossen-
laan was gevestigd. Deze ruimte, het
Gemeenschapshuis, werd gebruikt om
alle verenigingen te laten samen komen,
repeteren, optreden etc. Ook kon de ruim-
te gehuurd worden voor feesten en partij-
en. Ruim 20 jaar vervulde dit gebouw deze
functie. Begin jaren ’80 gaf de gemeente
Loenen opdracht voor de bouw van een ge-
heel nieuw, eigen gebouw op een stuk
grond aan de Fetha. Het ontwerp was van
architectenbureau G. Van der Pol uit
Huizen en Van Schaik uit Breukelen was
de hoofdaannemer. Ingenieursbureau
Molenbroek uit Rotterdam adviseerde bij
de constructies, de luchtbehandeling was
in handen van A.V.A. uit Abcoude en Bart

Lodder uit Breukelen verzorgde de werk-
tuigkundige installatie. Op de foto uit de
zomer van 1985 ziet u een werknemer be-
zig met de aanleg van het typische dak
van het linkerdeel van het Dorpshuis: hal-
ve liggende bogen die het dak een golvend
aanzien geven. De foto komt uit een foto-
boek dat aannemer Van Schaik aan het be-
stuur overhandigde bij de opening van
het nieuwe Dorpshuis, op 14 december
1985. Hierin is de hele bouw van het pand
vastgelegd in foto’s gemaakt door J. Los uit
Vreeland. Op de recente foto ziet u hoe het
effect van deze houtconstructie op het ui-
terlijk van het gebouw. 
Het beheer en de exploitatie van het
Dorpshuis zijn in handen van de
Stichting Vreelandse gemeenschap, be-
staande uit een Dagelijks Bestuur en een
Raad van Toezicht. Deze nemen o.a. de be-
heerder aan en zorgen voor het groot on-
derhoud van het gebouw. De afgelopen
maand heeft het gebouw een facelift on-
dergaan. Zo zijn alle muren en het hout-
werk van een nieuwe kleur voorzien en
ligt er een nieuwe vloer in beide zalen.
Een belangrijke centrale plek neemt het
Dorpshuis in in ons dorp, waar alle vereni-
gingen terecht kunnen, waar men ver-
jaardagen of jubilea kan vieren, waar to-
neel, muziek- of dansvoorstellingen
plaatsvinden, bridge-, koersbal- of hout-
hakavonden, lezingen en vergaderingen
gehouden worden, kortom: waar men el-
kaar treft bij sociale, sportieve en culture-
le activiteiten, wat de onderlinge band
versterkt. Laat dit nog lang zo blijven.
Gefeliciteerd met het 50-jarig bestaan,
Stichting Vreelandse Gemeenschap!       J.J.

...en nu!

Het dorpshuisHet dorpshuis

J.K.H. Coers 
Machineverhuur

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

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

Voor slootwerk en klepelen.

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

Werkhoogte 5.80m.

www.coersmachineverhuur.nl

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

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Vreeland vroeger....Vreeland vroeger....
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Deze maand zijn de oer-Vreelander Niels en zijn

vader, import-Vreelander Lou, geinterviewd.

De oer-Vreelander
Sinds een paar maanden woont hij in

Vreeland en toch is hij een echte oer-

Vreelander. Niels Molewijk, 34 jaar en

zoon van Lou dus, is geboren en getogen

in Vreeland. Hij groeide op in het huis

Ooft Oord bij de VIV. Op de plek waar de

overige Vreelanders met Pasen in de tui-

nen van VIV mogen rondstruinen op zoek

naar de paaseieren, heeft hij zijn jeugdja-

ren gespeeld en rondgedoold. Een kinder-

paradijs, met grote schuren waarin je kon

skateborden en de enorme tuinen met

daarin in de zomer een zwembad. In de

zomermaanden waren er dan ook veel

vriendjes die mee kwamen. Een gelukkige

jeugd. Dat blijkt ook wel uit de terugkeer

na 15 jaar. Hij heeft het hier fijn gehad en

hij heeft een goede band met zijn familie.

Zus Astrid en broer Joost wonen ook bei-

den in Vreeland en zijn ouders nog op

Ooft Oord. Alleen tweelingzus Merel is in

Laren gaan wonen. Hebben ze in elk geval

nog af en toe een uitje het dorp uit.

Niels is voor zijn studie rechten in Amster-

dam gaan wonen en is daar voor werk blij-

ven hangen. Na zijn studie is hij als advo-

caat aan de slag gegaan. Inmiddels werkt

hij voor Swedish Automobile, het bedrijf

dat eigenaar is van de merken Spyker en

Saab, waar hij zich voornamelijk bezig-

houdt met transacties en projecten bin-

nen Saab. Aha, denk ik meteen en Niels be-

vestigt dat dit behoorlijk in de spotlights

werken is. Alles kun je, juist of onjuist, uit-

vergroot in het nieuws terugvinden.

Spannende tijden en een drukke agenda.

Direct na bij Spyker in dienst te zijn getre-

den, mocht hij de aankoop van het

Formule 1 team regelen. Een jaar daarna

heeft hij het team verkocht, gevolgd door

de herfinanciering van Spyker en de aan-

koop van Saab, waarvoor hij veel in

Zweden heeft gezeten. Nu is het weer back

to basics, het aantrekken van financierin-

gen. 15 jaar heeft hij in de Pijp gewoond. 

Hij is teruggekomen nadat zijn vrouw

Kiki en hij op zoek gingen naar een wo-

ning met tuin aan het water en erachter

kwamen dat je hiervoor verder moet kij-

ken dan Amsterdam. In een vaartocht

over de Vecht hebben ze alle huizen opge-

schreven die te koop waren en uiteinde-

lijk hebben ze eind 2009 voor het huis aan

de Klapstraat gekozen. De vergunningen

en de verbouwing hebben tijd gekost, ze

zijn begin maart hier komen wonen. Toen

was dochter Delfine al geboren, zij is nu 8

maanden. De eerste maanden werd de

kinderwagen dus nog van 4 hoog in de

Pijp naar beneden gesjouwd. Voor Kiki

niet zo erg, ze houdt van de stad en dat gaf

haar iets meer tijd om te wennen. Ze vindt

Vreeland erg fijn en de afstand naar

Amsterdam is prima te overbruggen,

waardoor je zowel de rust als de gezellig-

heid dichtbij hebt. 

Ik vraag hem naar zijn hobbies, naast

Saab en zijn 2 vrouwen, waarop Kiki la-

chend voor hem antwoordt: er is geen tijd

voor hobby’s naast Saab. Dat klopt niet he-

lemaal met zijn pretogen als hij het over

Delfine heeft. Hij neemt er ook de tijd

voor. Een hobby als golf kost al snel een

dag in het weekend en dat besteedt hij nu

liever aan haar, dus dat ligt even stil. Hij

hockeyt nog sporadisch, gaat regelmatig

hardlopen en hij heeft een catamaran. Al

ligt die nu even in de schuur. Hoort bij de

fase, voorgaande hobbies en toekomstige

hobbies. Vissen is z’n nieuwste hobby

(hoort bij het dorpsleven, volgens hem),

maar nadat hij erbij vertelt dat hij pas vo-

rige week een hengel voor zijn neefje

heeft gekocht en dat dit zijn eerste

poging was, houd ik daar wat vraag-

tekens. 

Ik vraag hem wat er in de afgelopen

15 jaar is veranderd, en hij zegt glun-

derend “geen reet”. Daar is hij blij

om. Hij vindt het dorp prachtig en

hoopt dat het zo lang mogelijk in

haar huidige vorm behouden blijft.

Lokaal Zuid is een fijne toevoeging,

voor de rest mist er niks. Hij is weer

thuis, in het huis met een tuin aan

het water, waar de kinderen (ja, er

mogen er zo mogelijk meer komen,

aan hun ligt de bevolkingskrimp niet)

kunnen spelen. Dat water is ook nog eens

zijn vertrouwde Vecht, hij zit wel op de

juiste plek. 

De import-Vreelander
Lou Molewijk (69) komt langs het Jaagpad

aangelopen. Het is een mooie zwoele zo-

meravond. Het interview vindt plaats in

de tuin van zoon Niels. Drie van de vier

kinderen van de familie Molewijk wonen

weer op het dorp. En inmiddels hebben

Lou en zijn vrouw Riet ook vijf kleinkinde-

ren. Dat is bijna Italiaans gezellig.

Begrijpelijk, want Lou en Riet komen uit

het zuiden. De protestantse Brabanders

trouwden vijfenveertig jaar geleden in

Heusden en gingen wonen in

Raamsdonkveer. Maar hoe zijn ze in

Vreeland – waar ze al 43 jaar wonen- ver-

zeild geraakt?

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

Smederij NIESSEN
• SIERSMEEDWERK
• BUITENLANTAARNS
• LAS- EN REPARATIEWERK

Rondje Zuwe
door  Connie Lohuis 

en Grace Inklaar

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

Voor de lekkerste kaas,
de ruimste sortering magere kaas,
de beste boerenkaas uit het groene hart
van de Krimpenerwaard en de meest 
verrassende buitenlandse kazen!

Komt u iedere donderdagmorgen
van 8.30 - 12.30 uur naar de Fetha 
in Vreeland naar Kaashandel E. de Vries

Pin aanwezig!

Huiswerkcursus                           Bijlessen

www.studycompany.nl 0294-234883
Breukelen & Bussum

VROLIJK AAN DE VECHT MENU
Speciaal voor Vreelanders hebben wij het

Vrolijk aan de Vecht menu.
Voor de lunch 4 gangen à 47,50 en het

diner 5 gangen à 57,50.
Beschikbaar door vooraf te reserveren!

Geldig tot 30.09.2011

SAMENWERKING KOETSHUIS
De Nederlanden werkt nauw samen met het

Koetshuis in Breukelen, een unieke (privé) locatie
voor uw bedrijfspresentatie of andere

zakelijke bijeenkomst.Wij voorzien u dan van
een heerlijke maaltijd.Voor meer informatie

kunt u contact met ons opnemen.

Sandton Restaurant Hotel de Nederlanden
Duinkerken 3 3633 EM Vreeland

Tel. 0294 23 23 26
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De jonge Lou werkte als commercieel me-

dewerker bij een Brabants zuivelbedrijf.

Toen hij 25 jaar was sloeg de onderne-

ming haar vleugels uit richting Vreeland.

Griffioen Eiproducten – het huidige

Koninklijke VIV Buisman – werd overge-

nomen. Lou moest de overname begelei-

den en werd al snel aangesteld als direc-

teur. De verhuizing was een feit. Lou: ‘We

hadden een kantoor aan de Raadhuislaan

en een productiebedrijf aan de Vecht –

waar nu Vechtoever is. Daar produceer-

den we boter en boterolie voor de levens-

middelenindustrie wereldwijd. Het pro-

ductiebedrijf werd te klein en we kregen

zowaar een vergunning voor een nieuwe

fabriek c.q. kantoor dat maar liefst vier

etages hoog mocht zijn. Al snel besloten

we dat de locatie niet geschikt was. De

grote fabriek zou het dorp én de

Nigtevechtseweg teveel belasten. We

konden het Vreeland niet aandoen en

kozen voor een productielocatie in

Zelhem. Het handelskantoor bleef aan

de Raadhuislaan. Lekker in de buurt

van Schiphol, want we reisden de hele

wereld over. Maar bezochten ook re-

gelmatig de Europese Commissie in

Brussel en het Ministerie van

Landbouw in Den Haag.’ Drie jaar ge-

leden stopte Lou met zijn werkzame

leven. ‘De Koninklijke VIV is een

prachtig pareltje. Er werken nu circa

zeventig mensen. Ik heb er een gewel-

dige tijd gehad. Het zakendoen was vroe-

ger vriendelijker. Het was meer ‘een man

een man, een woord een woord’.  Je kon ge-

woon mondelinge zakelijke afspraken

maken. Nu moet alles zwart op wit.

Begrijpelijk hoor, dat wel.’

De eerste jaren in Vreeland misten Lou en

Riet de Brabantse gemoedelijkheid. Van

lieverlee verplaatste hun sociale leven

zich toch naar het dorp. Er kwamen kin-

deren en er werden mooie vriendschap-

pen gesloten. Lou werd kerkvoogd van de

Hervormde Gemeente en beheerde de fi-

nanciën van de kerk. Riet maakte zich

met andere ouders sterk voor de eerste

peuterspeelzaal en later waren Lou en

Riet  ook nauw betrokken bij de bouw van

de nieuwe CSV school, omdat het gebouw

aan de Ruiterstraat niet meer voldeed.

Lou: ‘Ik was ook voorzitter van de plaatse-

lijke afdeling van het Rode Kruis. We orga-

niseerden twee keer per jaar bloeddonor-

dagen in de school. Daar stonden dan alle-

maal bedden. Dat was een geweldige hap-

pening. Inmiddels ben ik ook al weer een

tijd voorzitter van de Raad van Toezicht

van de Zorggroep Vechtstreek, waaronder

de verzorgingstehuizen in Loenen,

Breukelen en Kockengen vallen. Ik ben

best trots dat het in deze tehuizen alle-

maal heel goed geregeld is. De laatste tijd

lees je minder prettige dingen over dit

soort tehuizen. Wij zetten de ‘klant’ c.q.

de bewoner centraal en in alle tehuizen

loopt de verzorging gesmeerd.’

Inmiddels voelt Lou zich meer Vreelander

dan Brabander. Hij is enthousiast over de

jonge nieuwe Vreelanders die weer leven

in de brouwerij blazen. Er worden veel ac-

tiviteiten georganiseerd en dat maakt het

dorp gezellig. Het is een heerlijk dorp om

te wonen, vindt Lou. ‘En bovendien zit je

binnen een half uur in de mooie zaal van

het Concertgebouw.’ En nee, Lou is na zijn

pensionering niet in het bekende zwarte

gat gevallen. ‘We reizen veel en de voor-

keur gaat dan uit naar Zuid-oost Azië. We

zijn noodopvang voor de vijf kleinkinde-

ren én er valt bij de kinderen altijd wel

wat te klussen. Dan tot slot lachend: ‘Ik

zeg wel eens: je kunt beter een niet zo’n

handige klusser zijn.’
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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

Tijdens het Dorpsfeest 
10% korting op de hele collectie!

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

Nieuwe Collectie!

Vanaf maandag 5 septem-
ber gaan de lessen weer
van start en bij de meeste
lessen is er nog plaats voor
nieuwe leden. De badmin-
ton groep zit momenteel
vol, mocht er belangstel-

ling van meerdere personen zijn dan
wordt er gekeken naar uitbreiding van
de uren. 

Bij alle lessen kunt u eerst twee proefles-
sen volgen voor u besluit lid te worden.
Bij de boksles op de vrijdagavond zijn
nieuwe leden weer van harte welkom,
deze les is voor jongens en meisjes vanaf
14 jaar, maar ook volwassenen zijn van
harte welkom. De volgende lessen wor-
den gegeven in de gymzaal van Vreeland:

Maandag 
15.30 – 16.30 kleutergym 
16.30 – 17.30 turnen meisjes les 1
17.30 – 18.30 turnen meisjes les 2
Woensdag
16.00 – 16.45 streetdance les 1 
16.45 – 17.30 streetdance les 2 
17.30 – 18.15 streetdance les 3
18.15 – 19.15 streetdance les 4 (14+)
Donderdag 
16.00 – 17.00 turnen jongens les 1
17.00 – 18.00 turnen jongens les 2
18.00 – 19.00 turnen jongens les 3
20.00 – 21.30 badminton (geen leiding
aanwezig)
Vrijdag
19.00 – 20.30 boksen / zelfverdediging
Voor meer informatie kunt u terecht bij
de leiding in de gymzaal of op de website
van DOS: www.dosvreeland.nl.

Gymnastiek en sportvereniging DOS
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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

Kroon TweeWielers 
Nu bij aankoop van een elektrische fiets 

Een dinerbon twv. € 100.- cadeau* van het Spiegelhuis. 

www.kroontweewielers.nl                                                         0294-253646

Houd 
Vreeland 

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

Greif Nederland B.V.
Industrial Packaging & Services

Bergseweg 6
3633 AK  Vreeland

Telefoon: 0294-238911

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

Onderhoud + APK

Schadeherstel, Taxatie en Reparatie

Afwikkeling met verzekering

Gratis vervangende auto

Goed nieuws! Na ruim 2 jaar is het gelukt
dat de provincie Noord Holland een vang-
rail heeft geplaatst op dit gevaarlijke punt
op de N201 (komend vanuit Hilversum -

na de turborotonde afslag Nederhorst den
Berg - aan de rechterkant van de weg).
Jacco Groeneveld heeft zich hiervoor sterk
gemaakt. 

Vangrail geplaatst

Woensdag-Atelier dag bij Joke Stapper
Volwassenen en kinderen vanaf 11 jaar
zijn welkom voor het maken van kleding,
tassen en andere accessoires van  be-
staand of eigen ontwerp.
Meld je aan bij Stapper@kabelfoon.nl

Bridge-les
Bij voldoende deelname is er vanaf 14 sep-
tember elke woensdagavond gelegenheid
om bridgen te leren in ‘de Bergplaats’ te
Ned. den Berg. Info: 0294-254105 of
253400.

Schildercursus Hannelore Houdijk
In Nederhorst den Berg, maar ook voor
Vreelanders!
De cursussen starten vanaf 14 september
in het cultureel centrum De Spot in
Nederhorst den Berg (Voorstraat 35). Doe
ook mee aan deze leuke en leerzame
acryl/portret schildercursus!
Inschrijven via hannelorehoudijk@
gmail.com of bel 06 28945022
Website: www.hannelorehoudijk.punt.nl

Schildercursus Ingrid Jansen
Vanaf  vrijdagochtend 9 september start
Ingrid Jansen met een extra teken- en
schildercursus. 
De lessen starten vrijdagochtend 9 sep-
tember in atelier Art to Join, Kortenhoef-

sedijk 86a Kortenhoef. Meer informatie is
te zien op www.art-to-join.nl 
Voor aanmeldingen en informatie kunt u
bellen met Ingrid Jansen 06 11321748 of
mailen naar ingrid@art-to-join.nl. 

Beginnerscursus EHBO 
Afgelopen seizoen heeft onze afdeling
weer een beginnerscursus EHBO  georga-
niseerd. Alle deelnemers waren van me-
ning dat een opleiding Eerste Hulp  in
deze tijd een must is.
Er zijn inmiddels 3 aanmeldingen voor
deze cursus. Bij voldoende deelname start
er in november 2011 een beginnerscursus
EHBO. De hartreanimatie en het bedienen
van de AED (Automatische Externe
Defibrillator) wordt ook aangeleerd. De
kosten bedragen € 195,- incl. examen.
Sommige ziektekosten verzekeraars ver-
goeden een deel van de kosten. 

Bent u geïnteresseerd bel dan voor inlich-
tingen met: Henk Griffioen, tel. 0294-
231846 of Elly Schot, tel. 0294-234508. Of
kijk op de website: www.ehbo-vreeland.nl,
voor een aanmeldingsformulier en een
overzicht van de lesavonden. De cursus be-
staat uit 12 lessen en wordt gegeven op de
woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in
het Dorpshuis in Vreeland.

Cursussen & Workshops

Om te vieren dat webwinkel CapeComfort
zijn intrek heeft genomen in Vreeland, hou-
den wij op 17 september as van 12.00 – 18.00
uur een inloop-sale op Kleizuwe 103 te
Vreeland. CapeComfort biedt sportieve, ca-
sual herenkleding van o.a. North Sails,

Barbour, Jaggy en Napapijri. U bent van har-
te welkom om in een ontspannen, landelij-
ke sfeer een kijkje te komen nemen en te
profiteren van enkele mooie aanbiedingen.
Op www.capecomfort.com krijgt u vast een
indruk.

Inloop-sale CapeComfort



Het is alweer bijna september, en lang-
zaam maar zeker komt de astronomische
zomer tot een eind. De zon beweegt rich-
ting hemelequator, waardoor haar hoog-
ste punt overdag steeds iets lager komt te
liggen. Daardoor worden de dagen korter
en de nachten langer. Maar nog zijn de da-
gen langer dan de nachten; pas op 23 sep-
tember (om 11.05 uur) begint de astrono-
mische herfst. Tijd om nog van de zomer
te genieten. En voor wie niet tevreden was
over het weer in Vreeland de afgelopen
maanden, volgt hier het weerbericht van
afgelopen zomer voor ons zonnestelsel.
Op Mercurius was het onbewolkt, met
overdag temperaturen van rond de 430°
C, en ‘s nachts van - 180° C.  Op Venus was
het de hele zomer zwaar bewolkt en met
een gemiddelde temperatuur van 480° C
ook ‘s nachts onaangenaam warm. Op
Mars is het enkele dagen met 20° C rede-
lijk zomerweer geweest, zijhet dat dit
voornamelijk werd veroorzaakt door de
isolerende werking van een paar grote
stofstormen. Omdat de atmosfeer zeer ijl
is, werd zonne-aanbidders aangeraden
zonnecreme met een beschermingsfactor
van boven de 250 te kopen; de huid ver-
brandt anders binnen 15 minuten volle-
dig door ultraviolet licht. Op Europa, een
van de manen van Jupiter, was het prima
schaatsweer. Haar oppervlak was de hele
zomer volledig met ijs bedekt. Er wordt
trouwens al jaren vermoedt, dat zich hier-
onder een oceaan van water bevindt die
vloeibaar is als gevolg van de zwaarte-
kracht interactie met Jupiter. Op Jupiter
zelf heerst al meer dan 300 jaar een storm

die drie keer zo groot is als de Aarde en
met een telescoop te zien is als een rode
vlek in het wolkendek. Ook afgelopen zo-
mer werden er windvlagen gemeten met
een kracht van meer dan 12 op de schaal
van Beaufort. Dan Titan, een van de ma-
nen van Saturnus. Hier regende het het
grootste deel van de zomer; geen water,
maar methaan (bekend bij ons als aard-
gas). Een goedmakertje is natuurlijk wel
het mooie uitzicht vanaf Titan op de rin-
gen van Saturnus. Tenslotte, Uranus en
Neptunus. Hier was het vooral erg koud.
De zon staat zover weg, dat er nauwelijks
enige opwarming van deze planeten
plaatsvindt. Dus ja, zo slecht was het weer
bij ons eigenlijk niet.

H.L.

Ze tekenen onder de bezielende leiding
van de Vreelandse Anne Marie Houtzager.
De cursus tekenen in het Dorpshuis is al
weer negen jaar een begrip. Anne Marie
studeerde in haar jonge jaren aan de
Koninklijke Academie van Beeldende
Kunsten in Den Haag. Als tekenlerares be-
geleidt ze nu de creatieve dorpsgenoten.
Anne Marie: ‘We werken met papier, pot-
lood, aquarelverf, pastelkrijt, ecoline of
houtskool. In 20 lessen maken we ook 20
kunstwerken. Iedere les wordt één op-
dracht afgerond. Soms doen we figuurstu-
dies (gekleed) of we maken portretten,
maar we tekenen of schilderen ook stille-
vens of vrij abstract werk. Zo raken de cur-
sisten vertrouwd met verschillende tech-
nieken en materialen. Ik loop rond en geef
hier en daar aanwijzingen. En natuurlijk
hebben we altijd een gezellig koffiepau-

ze.’ Anne Marie is enthousiast. Ze vindt
het heerlijk om met gemotiveerde men-
sen te werken. ‘We hebben nu zes deelne-
mers en daar kunnen nog best een paar
bij. Wie interesse heeft kan op een vrijdag-
ochtend gewoon een keer meedoen. De
sfeer is heel ontspannen. De cursisten le-
ren ook veel van elkaar. De tekenlessen be-
ginnen op 9 september en vinden iedere
vrijdagochtend plaats van 9.30 tot 12.00
uur. De kosten voor 20 lessen zijn €140,-.
Tot slot doet Anne Marie nóg een oproep.
‘We zijn altijd op zoek naar modellen. Dus
wie een ochtendje model wil zijn kan zich
bij mij aanmelden. Meer informatie staat
op www.cursusprojectloenen.nl. Wie be-
langstelling heeft kan ook een mailtje stu-
ren naar timmers@kabelfoon.nl. 
Thea Timmers neemt dan contact met u
op. C.L.
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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

De Kleur en Interieur winkel voor:
Gordijnen • Vloerbedekkingen • Raamdecoratie
Shutters • Traplopers & Vloerkleden • Horren
Verf & Behang • Antieke kleuren “van Oort”

Woonaccessoires 

Brugstraat 17, Loenen a/d Vecht
Telefoon 0294 231993

info@schumacherinterieur.nl

www.schumacherinterieur.nl

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)

Budget brillen...
...voor budget ogen?
Sommige brillenwinkels stunten graag met brillen: van veel voor weinig.
Wij hebben al jaren complete brillen van € 99,- voor € 99,-. Helder toch?
Maar wij zijn er voor uw ogen, uw klachten, uw oplossingen, uw zicht.
Niet uw portemonnee, maar uw ogen verdienen Briljant.

Wat doen zij nou?

Hemel boven Vreeland
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Om de “zomer” af te sluiten hier het (bij vele) be-
kende recept van de soufflé van De Nederlanden.

Soufflé van vanille en kwark met roomijs

Ingrediënten
5 verse eierdooiers 160 g magere kwark
50 g witte basterdsuiker 1 vanillestokje
4 verse eiwitten 50 g poedersuiker
Roomijs van vanille 

Bereiding
Bestrijk 10 souffléschaaltjes met boter en bestrooi
die met kristalsuiker waardoor een dun laagje sui-
ker ontstaat in het schaaltje.
Meng de eierdooiers met de basterdsuiker, kwark
en vanille.
Sla het eiwit en de poedersuiker tot een schuim,
maar zorg dat dit niet te stijf is.
Meng het kwarkmengsel met het eiwit en vul de
schaaltjes tot de rand. Strijk deze glad af met een
paletmes of de achterkant van een mes.
Ga met de duim langs de rand van het schaaltje en
wrijf dit randje schoon (waardoor de soufflé mooi
egaal kan rijzen en niet vastplakt aan de rand).
Plaats de soufflés in de oven op 205 graden (zonder
luchtcirculatie) gedurende 8 minuten (tijd hangt
af van het formaat van de schaaltjes).
Serveer roomijs in de soufflé. Als u het ijs niet zelf
kunt maken is het ook heel makkelijk om een hal-
ve liter vanille ijs bij de ambachtelijke ijsboer te ko-
pen. (zie ook het filmpje op onze website www.ne-
derlanden.nl).

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!

Recept 
van
Wilco Berends

Oud Over 20 � 3632 VD � Loenen aan de Vecht
Tel. 0294 - 23 16 43 � info@verwoerdbv.nl � www.verwoerdbv.nl

Openingstijden winkel maandag t/m vrijdag van 08.00 - 17.30 uur 
en zaterdag  van 08.30 - 16.00 uur � winkel@verwoerdbv.nl 

Monumentenonderhoud
Klassieke nieuwbouw
Restauratie & Renovatie

Doe-het-zelfzaak:
Bouwmaterialen, Verf,
IJzerwaren,Gereedschap,
Velux- en Luxaflexdealer

Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te
Vreeland nodigen wij u van harte uit aanwezig te zijn bij 
de bevestiging en intrede van onze nieuwe predikant:

Ds. P. Hoekstra

De bevestiging zal worden verricht door onze voormalige 
predikant Ds. R. Abma. 

Deze dienst zal plaatsvinden op
zondag 4 september 2011, om 14.30 uur.
in onze kerk, Kerkplein 1, 3633 BG Vreeland.

Na afloop is er gelegenheid om op informele wijze 
Ds. Hoekstra en zijn vrouw geluk te wensen.

Met vriendelijke groet,
Mevr. F. van der Lee-Portengen,
praeses kerkenraad

U bent allen van harte welkom!

In de volgende Vreelandbode zal de redactie van de
Vreelandbode u nader kennis laten maken met ds Hoekstra.

Uitnodiging


