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Na een zalige zomer gaat het ‘echte’ leven weer beginnen. De jeugd
gaat weer naar school, cursussen gaan van start en de activiteiten die
in de zomer vaak stillagen nemen weer hun loop. In de Vreelandbode
vindt u allerhande tips om aan de slag of op pad te gaan: ga klaver-
jassen, dammen, golfen of volg musicallessen bij theaterschool
Kleine Kunst. Meld je aan voor het Vreelandse Jongerenpanel of volg
een EHBO cursus! We blikken ook terug op het zeer geslaagde
Historische Festival, waar duizenden mensen op af kwamen en ge-
noten van de sfeer van weleer. En we kijken vooruit naar het
Dorpsfeest van 7 september, boordevol activiteiten en met als hoog-
tepunt natuurlijk het grote dorpsdiner en het spetterend optreden
van the Southern Locals. Import Vreelander Dennis van Genderen
komt aan het woord, net als OerVreelandse Meike Bink en fotografe
Diane van der Marel over haar open-lucht tentoonstelling. In de ru-
briek Bedrijvigheid vertelt Renate Bergman alles over het bedrijf dat
zij met haar man runt, Bergman Auto’s. Het Spookhuisje aan het
Boerenlaantje staat te koop. Vandaar dat het besproken wordt in
‘Vreeland Vroeger en Nu’. Verder vindt u natuurlijk de vaste rubrie-
ken De Kinderpost, Hemel boven Vreeland en de column van Pieter
Hoekstra en nog veel meer lezenswaardige nieuwtjes! Veel leesple-
zier gewenst.

Een lange stoet van tractoren en oude voer-
tuigen reed zaterdagavond door de straten
van Vreeland. Het gepruttel en geknor was
van verre hoorbaar. Ze waren afkomstig van
het Historisch Festival dat om het jaar op de
Kleizuwe gehouden wordt. Na de verlichte
boten die vrijdagavond in de Vecht  te be-
wonderen waren, was het nu de beurt aan alle
voertuigen van 35 jaar of ouder. “Tijmen
Zeldenrijk, één van de zeven bestuursleden
van het festival, vertelt: Het festivalweekend
wordt met ongeveer 100 vrijwilligers georga-
niseerd. We zijn in 1994 begonnen op het
voetbalveld, maar al snel is het uitgegroeid
tot een landelijk evenement. We proberen op
een zo breed mogelijke manier de historie te
laten herleven. Dit jaar is het thema ‘wind en
water’. Er is een levensgrote molen opge-
bouwd en in de oude dorpsstraat – dit jaar
Molenstraat genoemd – wordt een brandje
geblust met een oude stoom brandspuit.”
Bezoekers genieten zichtbaar van het nage-
bootste oude dorpsleven, de ambachten-
markt en de onderdelenmarkt. Boer Gijsbert
–bekend van boer zoekt vrouw- verrichtte de
openingshandeling door de molen te laten
draaien en sprak zijn bewondering uit voor
de organisatie. Ook voor kinderen was er ge-

noeg te doen in de vorm van veel gratis acti-
viteiten. Feline en Julius de Jong hadden een
geweldige dag: “We gingen eerst broodjes
bakken en in de draaimolen. Daarna moch-
ten we paardrijden en we hebben ook nog bij
de koeien gekeken. Toen kregen we een sui-
kerspin en gingen we frietjes eten. Op de kin-
derboerderij waren kalfjes en toen mochten
we ook nog mee op de tractor.” Het weekend
werd, mede dankzij het prachtige zomer-
weer, nog beter dan voorgaande jaren be-
zocht. Voor wie dit jaar dit bijzondere evene-
ment heeft gemist: kom in 2015 zeker een
kijkje nemen! Een fantastisch, goed georga-
niseerd festival voor jong en oud!

De historie herleeft in Vreeland

De glazenwassers uit Vreeland sinds 1988 
Het zichtbare verschil tussen jongens 

die ramen lappen en echte glazenwassers

Rob van der Linden, Vossenlaan 20 
tel: 06-45453555  email: cleanglasmanagement@gmail.com

CGM

Van de redactie

Op dinsdag 20 augustus ging de 12e jaargang
van het huttenbouwen van start. Ruim 100
kinderen gingen met hamers en spijkers aan
de slag om mooie kastelen te bouwen van

pallets en ander hout. In de volgende
Vreelandbode zullen we u zeker het resultaat
laten zien! 

Huttenbouwen

7 september Dorpsfeest
verkoop dinerkaarten vanaf 23 augustus
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Weekenddienst huisarts
tel.: 231410 en luister de band af
Voor dringende hulp van de huisarts 
‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend belt u
de centrale van de Huisartsenpost Gooi en
Vechtstreek tel. 0900 9359
Gemeente Stichtse Vecht
tel.: alg.: 0346 25 40 00 
Open: ma t/m vr 09.00-12.00 uur
www.stichtsevecht.nl
Apotheek Loenen
tel.: 232703
Albrechtlaan 2, 3632 BB Loenen
Verloskunde Wijdemeren - Vreeland
tel.: 035 6953522 Thera van Erp
www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl
Verloskundige praktijk Kortenhoef e.o.
tel. 035 6566333 M. Boomars & A. Onvlee
www.verloskundigekortenhoef.nl
Welzijn Stichtse Vecht
Koningin Julianaweg 52a
3632 EG  Loenen aan de Vecht, tel.: 230400
e-mail: h.dehaan@welzijnsv.nl  
www.welzijnstichtsevecht.nl
Careyn Maatschappelijk Werk
tel.: 0346 260060
Angstel 138, 3621WC Breukelen
Careyn Thuiszorg
Wijkteam Loenen/Vreeland
Fetha 3a, 3633 CT Vreeland tel.: 0294 231568
Wzc ‘t Kampje
Dagverzorging ma., di., do., vrij. 
Huish. ondersteuning tel. 233159
Dierenartsenpraktijk Loenen
Spinnerie 2, 3632 ET Loenen
tel.: 231315
Dorpsraad Vreeland
p/a Nigtevechtseweg 9, 3633 XR Vreeland
tel.: 231558 of 06 15908850
e-mail: info@dorpsraadvreeland.nl
Peuterspeelzaal Vechtkroost
Niftarlakelaan 3, 3633 CA Vreeland
tel.: 0294-234556
e-mail: mail@vechtkroost.nl
CSV Ridderhof
Niftarlakelaan 7, 3633 CA Vreeland
tel.: 0294-233395
e-mail: gertdeboer@csv-vreeland.nl 
Bibliotheekpunt Vreeland
in CSV Ridderhof
Openingstijden tot 30-6-13:
Dinsdagmiddag 13.30-15.00 uur
(tijdens schoolvakanties gesloten)
Meer informatie: 
www.bibliotheekavv.nl

Agenda
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Belangrijke telefoon-
nummers en adressen

Kerkdiensten

Colofon

23 aug. Start verkoop dinerkaarten 

Dorpsfeest

25 aug. Voetbalderby Loenen-Vreeland

aanvang 16.oo uur

26 aug. 1e schooldag CSV

29 aug. Vreelandse Vrouwenavond 

Lokaal Zuid

30 aug. VRDGMDDGBRRL Lokaal Zuid

7 sept. Dorpsfeest

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

Iokai-Shiatsu
manuele lichaamstherapie

praktijk Henk Kieviet
Protestantse gemeente Vreeland

25 aug. 10.00 uur   Dhr. C. Boers  

1 sept.  10.00 uur   Ds. P. Hoekstra    

Dienst van Schrift en Tafel

8 sept.  10.00 uur   Dhr. R. van Zwieten  

15 sept. 10.00 uur  Ds. P. Hoekstra  

Startzondag

22 sept. 10.00 uur  Dhr. W. F. Flantua  

29 sept. 10.00 uur Dhr. R. Favier Groot 

Ammers Jeugddienst

6 okt. 10.00 uur  Ds. P. Hoekstra

Vechtzooitje
OPROEP WONING VERHUREN? 
Wij, een jong gezin, beiden werkzaam in
Amsterdam, zijn op zoek naar een betaalbare
huurwoning (voor min. een jaar) in Vreeland.
Samen met onze dochter van 1,5 jaar en de
tweede op komst zouden wij graag nog voor de
kerst een woning betrekken in jullie mooie
dorp. 
Mocht u iets weten of hebt u zelf interesse
in het verhuren van uw woning dan kunt u
contact met ons opnemen via email
vlek29@gmail.com.

Gezondheidscollectief 

Vreeland
Fetha 3

* Dieet- en voedingsvoorlichting
Mw. Y. van Erp, tel. 035 - 544 7348

tel. 06 - 251 400 31

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

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

Spreekuur volgens afspraak
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Voor al uw feesten en partijen

Bruiloften
Verjaardagen

Vergaderingen
Catering

Ook voor uw BBQ, salades 
en biertap-verhuur

Voor meer informatie:

Dorpshuis Vreeland

Fetha 16, 3633 CT Vreeland

Telefoonnummer: 0294 234750

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

Kijk vooral op onze website: www.kroontweewielers.nl
Brugstraat 1, Nederhorst den Berg

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

Zondag 15 september wordt het een drukte
van belang rond de Van Leerbrug. Zo’n 40
fraaie classic cars waaronder een Bentley
Blower uit 1930, een Healy MK2, een Aston
Martin, een Daf 33, meerdere Ferrari’s, Jaguars
en Porsches, een Heynsdyk en zelfs twee
gloednieuwe Fiskers nemen dan deel aan de
eerste Vechtstreek Classic. Deze autorally heeft
tot doel om, naast het laten genieten van de
deelnemers van het fraaie landschap rondom
de Vechtstreek, geld en goederen in te zamelen
voor de Voedselbank Stichtse Vecht. De orga-
nisatie zet zich dan ook geheel belangeloos in
om van de rally een succes te maken.
Hoofdsponsoren zijn De Nederlanden,
VechtExclusief, De Telegraaf, JMS, Arca
Breukelen en Contant voor Goud. Om 8 uur
verzamelen de equipes –veelal afkomstig uit de

Vechtstreek– zich in De Nederlanden. De start
is vanaf 8.30 uur en rond vijf uur wordt ieder-
een terug verwacht voor de afsluitende borrel
en diner, verzorgd door chefkok Wilco
Berends  en zijn team. Geïnteresseerden zijn
vanaf 8.30 uur van harte welkom bij de Van
Leerbrug om de deelnemers aan te moedigen
bij de start die dankzij de begeleiding van
brugwachter Jaap vlekkeloos zal verlopen.

Vechtstreek Classic in Vreeland

Heeft u al een dinerkaart in uw bezit? Of u in-
geschreven voor een rondleiding bij de fabriek
van Greif? Op 7 september is het tijd voor het
jaarlijkse Dorpsfeest! Vanaf 15.00 uur is Greif
open. Schrijf u via info@vreelandbode.nl  in
voor een gratis rondleiding. Daarna zijn er van-
af 16.00 uur diverse kinderactiviteiten, een op-
treden van ‘The Rivals’ en borrel voor de ou-
ders in de Breedstraat. Na de ludieke bromfiets
‘rees’ is er een verloting met mooie prijzen. U
kunt uw loten kopen bij de Dagwinkel en bij
Tierelantijn.  Vanaf 18.30 uur gaan we smikke-
len van een door Lokaal Zuid, Casa Catering,
Paul Fagel en De Nederlanden samengesteld
menu. Koop uw dinerkaart à € 10 in de voorver-
koop bij de Dagwinkel of de horeca. Met uw di-
nerkaart kunt u tot uiterlijk 20.30 uur bij de ver-
schillende kramen uw gerechtjes ophalen. Voor
de kinderen is een kaart € 5  met onder andere
poffertjes van pannenkoekenrestaurant Noord
Brabant. Er is een beperkt aantal dinerkaarten
beschikbaar. Wees er snel bij, want op = op!
De Vreelandse band ‘The Southern Locals’
staat vanaf 20.45 uur garant voor een spette-
rend feest. Tot middernacht kan er gefeest wor-
den in de tent in de Breedstraat. Daarna is de af-
terparty bij Lokaal Zuid. Munten van het
Dorpsfeest kunnen tot 00.00 uur worden inge-
wisseld. Voor het opruimen en de voorberei-
dingen op zaterdag 7 september is de organisa-

tie nog op zoek naar enkele vrijwilligers.
Opgeven via: info@vreelandbode.nl.

15.00 -16.45 uur Rondleiding door de fa-
briek van Greif

16.00-17.30 uur Kinderactiviteiten & borrel
voor de ouders

16.00-17.00 uur Optreden in muziektent 
van ‘The Rivals’

17.30 -18.00 uur Bromfiets‘rees’
18.15 uur Trekking van de loterij op

het podium
18.30-20.30 uur Vreelands DorpsDiner
20.45-23.30 uur Optreden ‘The Southern

Locals’
00.00-03.00 uur Afterparty bij Lokaal Zuid

Zaterdag 7 september Dorpsfeest! 

Kijk je op 23 augustus rond 23 uur naar de he-
mel dan kun je precies in het Westen een oran-
je ster zien staan. Dit is Arcturus, de helderste
ster in het Sterrenbeeld Bootes, de
Ossenhoeder, dat uitziet als een ietwat in el-
kaar gevouwen vlieger. In de klassieke oudheid
deed het verhaal de ronde, dat Bootes ossen
voortdreef die aan de poolster vastzaten.
Daarmee werd verklaard dat de hemel rond-
draaide. Je kunt Arcturus ook op andere dagen
vinden, door de steel van het steelpannetje (de
Grote beer) in een boog naar links door te trek-
ken. Arcturus is een rode reus, 20 keer zo groot
als de zon, die geen waterstof meer heeft voor
zijn kernfusie, en nu helium gebruikt. Daarbij
wordt koolstof en stikstof gevormd, twee ele-
menten die nodig zijn om leven te maken zo-
als wij dat kennen. Wanneer Arcturus over een
paar miljoen jaar ook geen helium meer heeft,

zal de ster ontzettend uitzetten, zijn buitenste
schillen wegblazen, en de ruimte verrijken met
bouwstenen die nodig zijn om bv. aminozuren
en suikers te maken. Wat overblijft is een klei-
ne witte ster, een zogenaamde witte dwerg, de
kern van de ster waarin kernfusie plaats vond,
en een grote planetaire nevel, waarin nieuwe
sterren en planeten kunnen ontstaan.
Arcturus staat relatief dichtbij, op een afstand
van 37 lichtjaar van Vreeland. In het verleden
werd de ster gebruikt om te bepalen wanneer
er geoogst moest worden. Bootes is trouwens
een bijzonder sterrenbeeld. Kijk je met een
grote telescoop in deze richting, ver buiten ons
eigen melkwegstelsel, dan zie je helemaal niets.
Er lijkt een gat van 250 miljoen lichtjaar te zit-
ten waarin geen enkel sterrenstelsel wordt ge-
vonden. Astronomen spreken van een super-
holte. Een heel leeg stukje heelal. H.L.

Hemel boven Vreeland



4 augustus 2013 De Vreelandbode

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

Bed & Breakfast

Groepsaccomodatie

Vergader- en
ontvangstruimte

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

www.dewilligenlogies.nl of www.dewilligenkaas.nl

Boerenkaas

Boerderij-ijs

Rondleiding

Thea Janissen
Kerkplein 8, 3633 BG Vreeland
Telefoon 0294 231 832
E-mail theajanissen@gmail.com

Openingtijden 
di - wo - do - vrij 9.00 -17.00

zaterdag 8.00-13.00
maandag gesloten

Nieuw in onze salon! Pedicure - Stoelmassage - Duobehandelingen

Gezichtsbehandelingen - Reiki-behandeling

We werken alleen op afspraak. Reeweg 2A|Nederhorst den Berg

0294-255425|www.enerki.nl|info@enerki.nl

We zien u graag binnenkort in ons schoonheidsatelier

SeniorWeb Wijdemeren start in De Bibliotheek
in Loosdrecht op 30 september met een aantal
computercursussen. Voor 50+-ers, geven we
eenmaal per week de volgende cursussen:
- Kennismakingscursus Windows 8; maandags

van 30 september t/m 18 november  (14.00 tot
16.00 uur)

- ipad; dinsdags van 1 oktober  t/m 19 novem-
ber. (14.00-16.00 uur)

- ipad; woensdags van 2 oktober  t/m 20 novem-
ber. (14.00-16.00 uur)

- Internet en e-mail; donderdags van 3 oktober
t/m 21 november (10.00 tot 12.00 uur)

- Overstappen van Windows 7 naar Windows
8; donderdags van 3 oktober t/m 24 oktober
(14.00 tot 16.00 uur)

De prijs voor een cursus van 8 lessen is  € 70. 
De cursus Overstappen van Windows 7 naar
Windows 8 kost € 40 ; het boek: ca.  € 20.
De cursusboeken Kennismakingscursus Win-
dows 8 en Internet en e-mail kosten elk € 17.
Voor het volgen van de ipad cursus moet u in
het bezit zijn van een eigen ipad. 
Het lesboek kost € 13.
De boeken kunt u kopen tegen kostprijs. U bent
niet verplicht een boek aan te schaffen.
Heeft u in het verleden bij SeniorWeb een cur-
sus I-Pad van 8 lessen gevolgd? Dan geven wij u
de gelegenheid een opfriscursus te doen. Dit is
een workshop van 3 bijeenkomsten (1 oktober
t/m 15 oktober van 14.00-16.00 uur). U bepaalt
zelf welke onderwerpen ter sprake komen.
Kosten € 30. 
Wij houden een inloopmiddag op 4 september
van 14.00 -16.00 uur  in De Bibliotheek aan De
Tjalk 41  in Loosdrecht. 
Wij geven u graag advies.

Inschrijven voor bovenstaande cursussen in
Loosdrecht: tijdens de inloopmiddag en aan-
sluitend tot en met 13 september tijdens kan-
tooruren telefonisch op nummer 0294-251858.

Theaterschool Kleine Kunst
Theaterschool Kleine Kunst start het nieuwe
seizoen in Vreeland met leuke workshops en
nieuwe musicalgroepen. Het plezier in zingen
en toneelspelen staat hierbij voorop! Kinderen
vanaf 5 jaar zijn welkom vanaf woensdagmid-
dag 30 oktober van 13.30 – 14.30 uur bij de
workshop “Rupsje Nooitgenoeg!”. Deze work-
shop bestaat uit 5 speelmomenten van één uur.
Kinderen leren in deze workshops vrij bewegen
en op speelse wijze zichzelf te presenteren. Aan
het eind van de laatste les voeren ze het verhaal
van “Rupsje Nooitgenoeg” op. Vanaf maandag
14 oktober van 17.00 – 18.00 uur kunnen kin-
deren vanaf 7 jaar meezingen in het Kerstkoor.
In deze 8 lessen staan lekker zingen, ademtech-
niek en stemgebruik centraal. Op vrijdag 13 de-
cember wordt tijdens de Kerstmarkt in
Vreeland een echt optreden geven. Opgeven via
info@theaterschoolkleinekunst.nl. Na de uit-
voering van de musical ‘Poets’ op zaterdag 5 ok-
tober start de nieuwe musicalgroep in Vreeland
op maandag 14 oktober van 16.00 – 17.00 uur.
Vanaf eind september start een tienergroep die
de musical: ‘Schuldig?’ gaat opvoeren en een
volwassengroep die de musical ‘Grease’ op de
planken gaat zetten. Afhankelijk van het aantal
deelnemers worden deze lessen op maandag
en/of vrijdag van 20.30-22.00 uur in Vreeland
en/of Breukelen gegeven. De lessen van theater-
school Kleine Kunst kosten ongeveer € 7 per
uur. 
Meer info: www.theaterschoolkleinekunst.nl.

Cursussen en workshops

Op zondag 6 oktober organiseert Old Course
Loenen (OCL) het 2e Vecht Open. Dit jaarlijk-
se golftoernooi is een wedstrijd over 9 holes
voor iedereen mét en zonder handicap; een
GVB is wel vereist. Deelname aan deze wed-
strijd is een unieke kans om met andere golfers
uit uw omgeving  kennis te maken op de uitda-
gende baan in Loenen. De Old Course Loenen
ligt centraal in de Vechtstreek, is prima bereik-
baar en kent een actief clubleven in een prach-
tig clubhuis.
De wedstrijd start om 14.00 uur. De kosten be-
dragen € 25. Dit bedrag is inclusief greenfee,
koffie en borrel bij de prijsuitreiking. Na af-

loop van de wedstrijd is het mogelijk om op de
club te dineren. Wanneer het aantal inschrij-
vingen groter is dan het aantal plaatsen, wordt
ook een wedstrijd om 10.00 uur georganiseerd. 

Aanmelden: via het inschrijfformulier op de
website www.oldcourseloenen.nl. Na ont-
vangst van uw aanmelding ontvangt u van ons
een bevestiging per mail. Uw inschrijving is
pas definitief nadat  de betaling is ontvangen.
Per deelnemer moet één formulier worden in-
gezonden. 
Meer informatie is tijdens kantooruren bij het
secretariaat verkrijgbaar (0294 237600). 

Vecht Open Golftoernooi bij OCL 

Zondag 25 augustus vindt om 16.00 uur de  17de

editie van de jaarlijkse voetbalwedstrijd Loenen-
Vreeland plaats. De twee gelegenheidsteams be-
staan uit over het algemeen niet regelmatig voet-
ballende heren, maar het niveau van de wed-
strijd ligt ieder jaar verrassend hoog. De afgelo-

pen jaren haalde Vreeland de wisselbokaal bin-
nen, die het jaar door te bewonderen is in Lokaal
Zuid. Hopelijk blijft deze winst een traditie. Alle
aanmoediging is welkom, dus wie zin heeft is
van harte welkom op de Heul om het Vreelandse
dreamteam een steuntje in de rug te geven!

Voetbalderby Loenen-Vreeland
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Lekker liggend in de zon een
hoorspel luisteren.

Zoals Millennium! Met Victor Reinier
en Rifka Lodeizen.

Voor Vreelanders speciale kortingen!

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

Voorstraat 21
Tel: 237304
Ook te koop bij Tierelantijn

Lezers schrijven  
Tuinfeest Ruiterstraat haalt 750 euro 
op voor Teddy4 KWF
Een vriend van ons, Ruud, is begin dit jaar
overleden aan kanker. Zijn laatste wens was
om zo veel mogelijk geld op te halen voor het
KWF. Mede door zijn bekendheid als Drag
Queen "Miss Teddy" als wel door zijn doorzet-
tingsvermogen en overtuigingskracht heeft hij
het voor elkaar gekregen dat er landelijk meer
dan 60 evenementen plaatsvonden waarbij

deze actie centraal stond. Ook ons tuinfeest
"Heaven and Hell" van 27 juli jongstleden
draaide om Ruud en samen met onze vrien-
den, familie en buurtbewoners hebben wij dit
mooie bedrag weten op te halen. Onze harte-
lijke dank daarvoor!

Bart en Bianca Pronk, Ruiterstraat 1

Na twintig jaar is de droom van Jacqueline
Steenbeek en Marjolijn van Noort uitgekomen.
Op dinsdag 13 augustus jl. openden de kapsters
hun eigen salon in de Breedstraat. Na het over-
lijden van de vorige eigenaar Annelies Balder,
leek het even onzeker of kapsalon Belleza zou
voortbestaan. Marjolijn: “Het zijn heftige
maanden geweest, maar we hebben de kans ge-
kregen om de zaak over te nemen. Twintig jaar
geleden werkte ik samen met Jacqueline in een
kapsalon in Bussum. We waren nog jonge
meisjes en beloofden elkaar ‘ooit samen een
zaak te openen”. “Ja”, zegt Jacqueline, “en van-
daag is het zover! Goed he!”
Het interview vindt ook op de 13e plaats aan
het eind van de dag. De zaak staat vol met bloe-
men en flessen wijn. Buiten hangen de ballon-
nen aan de gevel. Jacqueline en Marjolijn stra-
len. De eerste dag was gelijk geweldig. En de te-
lefoon blijft maar rinkelen. De agenda slibt vol
met afspraken. “Maar”, zegt Marjolijn, “als je
spontaan naar de kapper wilt, kun je altijd langs-
komen. Als we tijd hebben, dan helpen we je.” 

Wijntje van de buurvrouw
De haarproducten die Belleza gebruikt en
verkoopt blijven van dezelfde leveranciers, te

weten Matrix en het meer medicinale
Mediceu-t-cals. Marjolijn: “Het zijn mooie
huid- en milieuvriendelijke producten met
verzorgende eigenschappen. Verder serveren
we de klanten lekkere Nespresso koffie.” Wat
Marjolijn en Jacqueline opvalt is dat voor jezelf
werken een heel ander gevoel geeft. Jacqueline:
“Toen ik vanmorgen al om vijf uur wakker
werd, dacht ik ‘vandaag is het zover. Ik ben zelf-
standig ondernemer’. Iedereen in onze omge-
ving is enthousiast en heeft ons gestimuleerd.
We hebben er alle vertrouwen in dat het gaat
lukken.” Dan komt overbuurvrouw Mirjam
binnen van Noord-Brabant. Ze vraagt ‘of de da-
mes een wijntje willen om de opening te vieren’.
Omdat de vijf al dik in de klok zitten, zeggen we
geen nee. Regelmatig steken dorpsgenoten hun
hoofd om de deur om de felicitaties over te
brengen. 
Dan wil Marjolijn nog iets kwijt. “We hebben
naast de kapsalon nog een lege ruimte van zo’n
20 m2. Die willen we graag verhuren voor € 450
per maand.” Jacqueline tot slot: “Het is een
mooie ruimte voor een schoonheidsspecialiste,
pedicure of masseur. Zo zouden we elkaar goed
kunnen versterken.” 

C.L.

Jacqueline en Marjolijn nieuwe eigenaressen!

Kapsalon Belleza maakt doorstart

We gaan weer iedere woensdagmiddag klaver-
jassen! Vanaf 11 september, wekelijks om
13.45 uur in het Dorpshuis in Vreeland. Er is
geen clubverband, inloop is vrij. Het is de be-

doeling dat het een gezellige middag wordt! De
kosten zijn € 2,50 inclusief een kop koffie of
thee. Meer informatie bij Hannie Steenbrink,
telefoon 0294-231 937.

Klaverjassen voor senioren
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E-mail klopperaannemers@planet.nl Telefoon 0346 - 251639

Dames - Herenkapsalon

NU OOK OP 
DONDERDAG 

GEOPEND!
Dinsdag t/m vrijdag 9.00 uur tot 17.30 uur

Zaterdag 8.00 uur tot 14.00 uur

Breedstraat 1-3, Vreeland, telefoon 0294 - 230028

Jan en Renate Bergman hebben sinds 1995
hun bedrijf aan de Vreelandseweg in
Nederhorst den Berg. Ze wonen vóór en de ga-
rage en de showroom liggen daarachter. Vrij
onopvallend. De vlaggen aan de weg wijzen de
weg. “Hij is de baas, hoor”, zegt Renate nadruk-
kelijk. “Ik doe alleen twee dagen per week de
administratie.” Maar ja, Renate komt uit
Vreeland en Jan net niet en dus praten we met
Renate. 
Renate groeide op in de Jan van Nassaustraat.
Ze heeft er een fijne jeugd gehad. Zo ging ze
zomers veel naar zwembad Mijnden, een bui-
tenbad met chloor dat nu verdwenen is. Of ge-
woon zwemmen langs de Vreelandseweg bij
‘het zwanenplekkie’ met heel veel kinderen.
Beetje rondhangen en kletsen met vriendin-
nen op de hoek bij de Rabobank, op het muur-
tje bij het grachtje of bij de snackbar. “Dat
saamhorigheidsgevoel vond ik fantastisch.
Daar heb ik hele goede herinneringen aan.”
Renate zat op de CSV toen meneer Korbeek
nog  directeur was. Na een paar jaar switcht ze
naar speciaal onderwijs. “Mijn moeder heeft
me van school gehaald en dat is wel top ge-
weest.” Vervolgens naar de LHNO in
Breukelen, een soort van huishoudschool
maar ook met talen en sport. Toen ze eindexa-
men deed werkte ze de zaterdagen al bij bakke-
rij de Kloet in Vreeland. Veel oudere
Vreelanders zullen haar daar nog wel van ken-
nen. Of anders misschien wel van de Albert
Heijn in Nederhorst waar ze zeven jaar lang
achter de kassa zat.
Jan groeide op in een huisje aan de Middenweg
bij de molen in de Meeruitdijksepolder, ook
wel de prutpolder genoemd door de plaatselij-
ke boeren omdat het land ondanks bemaling
altijd zompig is gebleven. Zijn ouders hadden
daarvoor een melkzaak in Amsterdam, dat wil
zeggen, zijn vader reed rond met de melkkar
en zijn moeder stond in de winkel. Het gezin
woonde achter de winkel. “Op één vierkante
meter”, overdrijft Renate vrolijk. Het werd dus
te klein en het gezin Bergman verhuisde naar
Nederhorst omdat een broer van vader daar
behalve een kleine boerderij met kippen ook

een melkwijk had die kon worden overgeno-
men. En zo belandde Jan op twee-jarige leeftijd
in Nederhorst, op de grens met Vreeland, waar
een wereld voor hem openging: van een be-
nauwd achterkamertje naar een vrijstaand
huis met geiten, kippen, een moestuin en heel
veel land. Op zijn 16de kocht hij zijn eerste
auto om mee te crossen op het land. En het
auto-vak leerde hij bij garage Snel op de
Middenweg. Zijn vrienden kwamen voorna-
melijk uit Vreeland. Toch leerde hij Renate pas
in 1994 kennen. Jan was een vriend van haar
broer die in die tijd een snackbar in Vreeland
had en Renate hielp wel eens mee in de snack-
bar. Het klikte meteen en opeens ging alles
snel. In 1995 begon Jan zijn eigen bedrijf in een
oude schuur waar nog van alles aan moest ge-
beuren. Eigen gereedschap had hij al en een
aantal klanten ook want hij verkocht nog wel
eens een autootje en deed dan vervolgens het
onderhoud. In 1996 zijn ze getrouwd, in 1998
wordt zoon Gijs geboren en drie jaar later zijn
broertje Joost. Klein zijn ze begonnen en in 18
jaar uitgegroeid tot een mooi autobedrijf waar
ze nog steeds goed van kunnen leven. Buiten
kruipt zoon Gijs via een raamopening in zijn
zelfgemaakte crossauto. Maar Joost wordt vol-
gens Renate net als zijn vader automonteur:
“Die is met een sleutel in de hand geboren.”

R.B.

Bedrijvigheid in en om Vreeland
Renate Bergman van Bergman Auto’s

APK
REPARATIE

ONDERHOUD
SCHADEHERSTEL

VERKOOP EN SERVICE
ALLE MERKEN AUTOMOBIELEN

AUTO SPIJKER BV
WWW.AUTOSPIJKER.NL

Slootdijk 9 • 3632 AM  
Loenen aan de Vecht  
Tel.: 0294-23 14 42 • Fax: 0294-23 22 03 
INKOOP - VERKOOP AUTO’S

Wij repareren alle merken auto’s TEGEN ZEER AANTREKKELIJKE PRIJZEN!
TEGEN ZEER AANTREKKELIJKE PRIJZEN!

Vrijdagavond koopavond tot 21.00 uur

JUBILEUMAANBIEDING

GRATIS APK
in combinatie met 

aircoservice voor 35,-

APK 15,- 
INKOOP 

EN 
VERKOOP

Wij verwelkomen steeds meer klanten uit een grote regio waaronder uit:
STICHTSE VECHT   LEIDSCHE RIJN   DE RONDE VENEN

  trawZ  4002  0,3 4A iduA 13.250,- 
Alfa Romeo Spider  1998  Geel    5.350,- 
Fiat Punto 5drs    2005  Zwart   6.250,- 
Ford Focus    2001  Blauw    2.750,- 
Mercedes Vito    2012  Zwart   26.950 ex btw
Renault Scenic 1,6    2000  Grijs   1.850,- 
Renault Twingo 1,2 Automaat  2005   Paars    4.950,- 
Renault Clio 1,2    2009   Grijs   7.450,- 
Toyota Yaris  Automaat  2006   Wit   4.950,- 
VW Polo  Automaat  2000   Grijs   4.350,- 

Zie de complete actuele voorraad van circa 55 occasions op onze website!

Ford Fiesta 1,3  Automaat 1996 Rood € 1.450,00 

Ford Focus 2001 Blauw € 2.750,00 

Hyundai Getz 2004 Grijs € 4.950,00 

Kia Cee d 1,6 2009 Geel € 9.450,00 

Kia Picanto 1,2 2012 Zwart € 9.850,00 

Mercedes Vito 2012 Zwart € 26.950,00 ex btw

Mini One 2003 Geel € 6.950,00 

Peugeot 206 1,4 2004 Grijs € 4.450,00 

VW Polo Automaat 2000 Grijs € 4.350,00 

Op maandagavond 26 augustus begint het
Harmonieorkest van Muziekvereniging De
Vecht aan het tweede deel van het jubileumjaar.
Na het feestelijke Galaconcert met hoornsolist
Martin van de Merwe in januari en het zonni-
ge Brugconcert in juni gaan we aan de slag met
nieuwe muziek. En wel voor een spectaculair
project. De Vecht presenteert het vervolg op het
Poppenkastconcert. In 2009 ontwikkelde en
produceerde De Vecht het Poppenkastconcert
‘Jan Klaassen en de zangwedstrijd’. In een enor-
me poppenkast beleefden een levensgrote Jan
Klaassen en Katrijn de nodige avonturen.
In het komende Poppenkastconcert staat Jan
Klaassen en Katrijn weer het nodige te wach-
ten. Wat?….dat kunnen we natuurlijk nog niet
vertellen. Noteer alvast 1 december in de agen-
da als je erbij wilt zijn. En houd onze website in
de gaten www.muziekverenigingdevecht.nl. 
Bespeel je een blaasinstrument, heb je enkele

jaren speelervaring en wil je graag meespelen
in het orkest bij dit leuke poppenkastproject?
Er is in het Harmonieorkest plaats voor nieuwe
muzikanten. Meld je dan via: info@muziekver-
enigingdevecht.nl of kom een keertje kijken/
meespelen op maandagavond. Repetities  be-
ginnen om 20.00 uur en vinden plaats in CSV
Ridderhof, Nifterlakelaan 7 in Vreeland.
Speel je nog niet zo heel lang een blaasinstru-
ment en wil je graag met anderen in een orkest
samenspelen? Dan is het Opleidingsorkest van
De Vecht wat voor jou. Samen met de andere
muzikanten leuke en uitdagende stukken spe-
len om zo door te groeien naar het
Harmonieorkest. 
Het Opleidingsorkest repeteert op maandag-
avond van 19.00 tot 20.00 uur in CSV
Ridderhof. Het Opleidingsorkest start na de va-
kantie op 2 september. Kom gerust een keertje
kijken/luisteren!

Muziekvereniging De Vecht begint aan
tweede helft jubileumjaar
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De lijstenspecialist van klassiek tot modern

Restauratie en verkoop van schilderijen, lijsten en grafiek.

Leverancier van ophangsystemen.

Antieke en nieuwe prenten van o.a. de Vechtstreek

Advies aan huis is mogelijk.

Vlietlaan 76, 1404 CE Bussum, tel. 035 - 693 30 69

na 19.00 uur: 06 134 60 394

Cursus Intuitief Schilderen
Kijk voor meer info op www.dieuwerelema.nl, 
kijken naar: Cursussen/Workshops

Dieuwer Elema,
creatief therapeute/maatschappelijk werkster
Jan van Dieststraat 1, 3633 CL Vreeland
tel  : 0294-234536 mob.: 0611096274 
email : info@dieuwerelema.nl

Praktijk voor Creatieve Therapie

AUGUSTUS IN ZUID
17 t/m 24/8           PIZZA WEEK
22/8 (va 21.00u)   HUTTENBOUWBORREL
25/8 (va 18.00u)   3e HELFT VOETBALDERBY 

LOENEN-VREELAND
29/8 (va 22.00u)   VROUWEN BORREL
30/8 (va 16.30u)   VRDGMDDGBRRL

Lezers schrijven

Nieuwe snelweg naar Vreeland
“En . . .  bent u wel blij met de mooie nieuwe
weg?” Een vraag die mij geregeld gesteld wordt
nu vele Vreelanders terug van vakantie weer
een ommetje Spoorlaan maken.

Zout in de wonde, want ik vind het vreselijk.
En de vraagsteller ook. Het landelijke wegge-
tje van weleer is plotseling veranderd in een
glad, recht, breed en hoog asfaltlint. 
Op 10 juli stond ’s morgens vroeg totaal onver-
wacht een grote dragline naast mijn huis gro-
te brokken asfalt uit het wegdek te scheuren.
Dat er geasfalteerd zou worden wist ik. Dat
was hard nodig. Maar zó heftig! Dat was mij
niet aangezegd. Hoewel de afspraak daarover
was dat het werk in twee fasen uitgevoerd zou
worden, begon de uitvoerder de volgende dag
de weg vanaf de andere kant ook op te breken.
Ik kon geen kant meer op, en mijn huis was
onbereikbaar. 

Na twee weken van ontbering was het werk
ineens klaar. Toen pas kon ik zien wat er ge-
beurd was onder al dat zware materieel. Het
wegdek is een halve meter breder gemaakt, en
30 cm. opgehoogd. Daardoor is de berm in de
bochten zo steil geworden dat het gevaar ople-
vert. Zeker in het donker. Na vele telefoontjes
en  uiteindelijk een officiële klacht mijnerzijds,
kwam de “verkeersdeskundige” van onze
Gemeente Stichtse Vecht zelf kijken. Ook hij

noemde de situatie onveilig voor het verkeer,
en stelde maatregelen voor. Een paar dagen
later bleken die maatregelen te bestaan uit
rood-witte reflecterende hekken die de argelo-
ze landelijke wandelaar snel uit de droom hel-
pen. Een peloton racefietsers helpt hem al snel
nog verder uit de droom. Ze kunnen hier met
ongekende snelheden door de bocht gieren. 

Wat te doen?
Goede raad is duur. Letterlijk. De aanleg van
deze snelweg heeft  al een ernstige aanslag op
het Gemeentelijk budget gedaan. Mij is toege-
zegd dat er nagedacht gaat worden over een
oplossing. Gelukkig maar, want ik pieker me
suf, maar kan geen andere oplossing bedenken
dan herstel van de oude scheve, smalle situa-
tie.  

Lieve medevreelanders, we zijn ons romanti-
sche Spoorlaantje kwijt. Wat nu te doen? Wie
helpt me aan een goed idee?? Een beetje more-
le steun kan ik ook goed gebruiken in mijn
contact hierover met de Gemeente. Een paar
kritische “Zienswijzen” zijn ook nooit weg.

Ik wacht in spanning.
Annet Kessler, 
Spoorlaan 58, 3633 EV Vreeland
T 0294 233 141.

Heeft u zin in een avondje uit? Kom dan donder-
dagavond 26 september naar de filmavond in de
Bibliotheek Loenen. De film start om 20.00 uur,
inloop vanaf 19.30 uur. De titel van de indruk-
wekkende Deense film kunt u bij de Bibliotheek
opvragen. In verband met de filmrechten mag
de titel niet genoemd worden. De hoofdrolspe-
ler won in Cannes de prijs voor de beste acteur.
Deze film is voor 12 jaar en ouder. Na afloop van
de film kunt u napraten met een drankje. 

De toegang is gratis voor Vrienden van de
Bibliotheek. Leden van de Bibliotheek betalen
€ 3 en niet-leden € 7 entree. Deze filmavond
wordt mede mogelijk gemaakt door de Stichting
Vrienden van de Bibliotheek Loenen.

Kaartverkoop in de Bibliotheek Loenen, Keizer
Ottolaan 11, telefonisch (0294) 23 42 85 of per
mail loenen@bibliotheekavv.nl. 
Kijk voor meer info op www.bibliotheekavv.nl. 

Filmavond in de bibliotheek Loenen

Ester van Roijen is jongerenopbouwwerker bij
Jeugd-Punt, een jongerenwerkorganisatie uit
Utrecht. Ze is onder andere werkzaam in
Vreeland en wil hier een jongerenpanel in het
leven roepen. Haar werk houdt in dat ze  jon-
geren van 10 – 23 jaar begeleidt bij de invulling
van hun vrije tijd. Ester vertelt: “Dit kan bete-
kenen dat ik ze help met organiseren van acti-
viteiten, een brug ben tussen bewoners en jon-
geren als er sprake is van bijvoorbeeld jeugd-
overlast en het geven van voorlichting (drugs,
seksualiteit, etc.). 
Ook werken we samen met hulpverlening zo-
dat we, als dit nodig is, de juiste hulp op de juis-
te plek kunnen zetten. M’n werk is heel divers
en we kunnen veel kanten op!” Ester werkt in

zeven verschillende dorpen. Om goed te weten
wat er speelt in het dorp wil ze, in samenwer-
king met Sandra Boogert, een jongerenpanel
in het leven roepen. Een groep jongeren van  6
- 12 en een groep van 10 - 18 jaar zullen met el-
kaar de wensen van jongeren in Vreeland in
kaart brengen en uit gaan voeren. 
Ester: “Geef je snel op! Ik heb maandelijks
overleg met de gemeente en via deze weg kun-
nen we met elkaar leuke dingen gaan neerzet-
ten!” Meer informatie en opgeven: 06-
27273516 / evr@jeugd-punt.nl. 
Opgeven kan ook bij juf Sandra. 

Meer informatie over Jeugd-Punt:
www.jeugd-punt.nl.

Oproep voor jongerenpanel Vreeland

De bushalte op de Fetha zal binnenkort wor-
den aangepast voor mensen met een mobili-
teitsbeperking of een visuele beperking. Het
‘busperron’ wordt verhoogd en er komen ge-

leidelijnen in de vorm van ribbeltegels. De
werkzaamheden zullen enkele dagen in beslag
nemen. Deze dagen worden een tijdelijke hal-
te gehanteerd. 

Aanpassing bushalte Fetha
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w: www.orthodontiepraktijkhilversum.nl

auto oskamp

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

• Ook voor uw winterbanden en opslag
• Originele VW- en Audi accessoires
• Onderhoud en reparatie aan alle merken
• Voor nieuwe banden, uitlaten, accu’s, schok-

dempers etc.
• APK keuringen (gratis bij grote beurt)
• Taxatie schadeauto’s
• Plaat en spuitwerk
• Demonteren / monteren van uw zomer-en 

winterbanden en het verzorgen van de opslag.
• Stalling en onderhoud voor uw oldtimer
• Car cleaning Oskamp: gehele verzorging van

interieur en exterieur van uw auto.

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

Welkom!
Zit de vakantie er alweer voor je op? En, heb je

het leuk gehad? Hier in Vreeland was het vol-

op zomer! Puffen in de zon, blussen in de

Vecht! Maar ja, het wordt weer iets koeler, en

wat doe je dan? Tip! Maak een strip van je va-

kantie. Teken het in een verhaal. Misschien

heb je iets bijzonders of geks meegemaakt,

maar ook als het iets alledaags was, leef je uit!

We willen de strip graag ontvangen voor de

Kinderpost. Stuur je ‘m naar ons op?

(info&vreelandbode.nl of inleveren op

Klapstraat 23). De redactie kiest er 3 uit en die

komen in de Kinderpost! De Razende

Reporters hebben trouwens nu pauze tot de

winter. Maar ze hebben nog voor een keertje

hun dromen en grappige anekdotes voor je in

een beeldverhaal gezet. Misschien krijg je er

inspiratie van!

Verkoop 
Mode/Accessoires

Geschenken
Open: 

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

Vrijdag - 10.00 - 18.00 uur
Zaterdag 10.00 - 16.00 uur

Brugwachtershuisje 
Voorstraat 13 Vreeland Tel 0294 234994
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Wat: Meer dan 3.000 m2 onbeperkt overdekt 
speelplezier in hartje Amsterdam

Wie: Alle kinderen van 0 tot 12 jaar

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

Ingang: Trap voor Portugese Synagoge

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

Hoe: Minimaal één volwassen begeleider per 4 kinderen

Verder: Deze bon uitknippen en voor korting inleveren 
bij de kassa van TunFun! 
Geldig voor 2 kids tot en met december 2013

www.tunfun.nl V
rB

�

Huiswerkcursus            Bijlessen

www.studycompany.nl 0294-234883
Breukelen & Bussum

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

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.
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‘Nederlanders zijn een ondankbaar volk.’ Zo’n
stelling is in ieder geval een veralgemenisering
en generalisaties zijn volgens de regels van de
logica per definitie onwaar. Dit laatste mag ik
over generaliseren strikt gesproken dus ook
niet stellen. Toch blijft de vraag of ons volkje nu
werkelijk zo weinig tot dank geneigd is.

Het heeft zijn waarde om wel eens over de ei-
gen grenzen heen te gaan. Voor ons was dat
een aantal jaren opgaan in het Zweedse leven.
In veel landen lijken mensen vaak beleefder en
voorkomender dan wij als Nederlanders van
elkaar gewend zijn. Als wij dat meemaken is
het voor ons vaak vakantie en we hebben het
gevoel dat die vriendelijke woorden voor de
geld-in-het-laadje-brengende toerist zijn. Zo
wordt ook de vriendelijkheid in de restaurants
of winkels in Amerika door ons gemakkelijk
als oppervlakkig en goedkoop afgedaan. Maar,
eerlijk is eerlijk, wat is het tegelijk een genot om
met een vriendelijke glimlach als klant gezien
en behandeld te worden! En als het dan ook
nog niets kost…
In Zweden verbaasden wij ons er aanvankelijk
over dat mensen -soms weken later- ons nog
bedankten voor de gezellige avond van laatst.
Ja, zo wordt het dan gezegd: ‘… van laatst.’ De
datum doet er niet toe, we weten immers alle-
bei nog wanneer ‘laatst’ was. Na de verwonde-
ring van de eerste paar keer zo te worden be-
dankt, met een van onze kant vriendelijk ge-
mompeld instemmend ‘insgelijks’, werden we
al snel verrast door onszelf toen wij anderen

begonnen te bedanken voor de genoeglijke
ontvangst van laatst. De eerste woorden in de
betuiging van erkentelijkheid kunnen varië-
ren, maar het ‘van laatst’ blijft onveranderlijk.
Is dit alleen maar een vorm van beleefdheid?
Nee, het is daadwerkelijk gemeend. Zweden
doen gemiddeld niet aan sociaal verplichte be-
zoekjes en een gedeelde avond is dan ook niet
vanzelfsprekend. Juist daarom is het waar-
schijnlijk een wederzijds genoegen. Dat ver-
dient daarom een oprecht bedankje ‘… voor
laatst’.

Of Nederlanders dus ondankbaar zijn? Nee, in
ieder geval niet per definitie. Misschien heb-
ben we wel een probleem met het uiten van
onze dank. Mogelijk zijn wij als volk wel wat
onhandigdankbaar. Daar valt wel wat aan te
doen! Je hoeft het zelfs alleen maar onder
woorden te brengen als je ook reden hebt om
te danken. De organist die me feilloos (be)ge-
leid had schrijft me terug: ‘Wat leuk om deze
waardering te krijgen!’  Terwijl mijn accoun-
tant, die zichzelf goed terugverdiend had, op
mijn woorden: ‘Hierbij wil ik jullie hartelijk
danken voor het verzette werk. (…) Bedankt
voor de zorgvuldige uitwerking.’ reageert met:
‘(…) dat gebeurt ons niet vaak, een bedankje.
Dus dank je.’ De rekening heb ik met plezier
betaald en mijn bedankje kostte me niets.
Dat je zoveel plezier kunt beleven aan het be-
danken van mensen! Strikt gesproken is ‘be-
danken’ een werkwoord en ik begin het steeds
leuker te vinden.

Dank voor laatst...
Tack för sist...

Pieter Hoekstra

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)

Smederij NIESSEN
• SIERSMEEDWERK
• BUITENLANTAARNS
• LAS- EN REPARATIEWERK

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

Schoonheidssalon Diane
Voor verschillende soorten schoonheidsbehandelingen.

Daarnaast voeren wij een uitgebreid assortiment schoon-
heidsproducten van het merk Webecos.

Op onze website kunt u terecht voor informatie, maar ook
voor online afspraken maken en uiteraard onze webshop.

www.schoonheidssalondiane.nl

Kleizuwe 109a Vreeland
0294-230603

DEMPER CONSULTANCY

DCDC
DEMPER CONSULTANCY
FINANCIEEL ADMINISTRATIEF ADVIESBURO

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

Nigtevechtseweg 172 
3633 XX Vreeland

Mobiel 06-22992265

Vrijwilligers leveren een onmisbare bijdrage
aan het beheer en onderhoud van het land-
schap in Utrecht. Landschap Erfgoed Utrecht
ondersteunt en adviseert hen daarbij. Voor di-
verse vrijwilligersfuncties is Landschap
Erfgoed Utrecht nog op zoek naar enthousias-
te vrijwilligers. Op woensdag 4 september om
20.00 uur is er op landgoed Oostbroek een in-
formatiebijeenkomst voor mensen die interes-
se hebben om vrijwilligerswerk te doen in het
landschap. 
Lijkt het u leuk om 1 keer in de week op een
mooie locatie  in de provincie Utrecht mee te
werken met onze landschapsbeheerploegen?
Wilt u ervoor zorgen dat weidevogels, zoals
grutto, kievit en tureluur, tijdens het broedsei-
zoen voldoende bescherming krijgen? Of wilt

u mee met de leerlingen ‘de boom in’? Er zijn
vele mogelijkheden om een waardevolle bij-
drage te leveren. Op de informatieavond hoort
u er meer over.

Aanmelden
Om vrijwilliger te kunnen worden heeft u
geen specifieke kennis nodig. U wordt tijdens
het werk opgeleid. Dus lijkt het u leuk om met
een groep mensen de provincie Utrecht mooi
en leefbaar te houden? Meld u dan aan voor de
informatiebijeenkomst via:
www.landschaperfgoedutrecht.nl/agenda. 
Heeft u interesse en wilt u meer weten? Neem
dan contact op met Landschap Erfgoed
Utrecht, vrijwilligerswerk@landschaperfgoed
utrecht.nl of tel. 030 220 55 34. 

Landschapsvrijwilligers gezocht
Kom naar de informatieavond

De EHBO afdeling Vreeland is van plan om in
het najaar een nieuwe cursus Eerst Hulp te gaan
geven. De hartreanimatie en het bedienen van
de AED (Automatische Externe Defibrillator)
wordt ook aangeleerd. De cursus bestaat uit 12
lessen en is op de woensdagavond van 20.00
uur tot 22.00 uur in het Dorpshuis in Vreeland.
De kosten bedragen € 215, dit is inclusief het
lesmateriaal en het examen (deelname is niet
verplicht). Bij 8 deelnemers starten we op 16

oktober 2013. Bent u geïnteresseerd? Kijk  dan
op de website: www.ehbo-vreeland.nl, voor een
aanmeldingsformulier en een overzicht van de
lesavonden. 
Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen
met: Henk Griffioen, tel. 0294-231846 of Elly
Schot, tel. 0294-234508. 
Sommige ziektekosten verzekeraars vergoeden
(een deel van) de kosten. Informeer hiernaar bij
uw verzekering.

EHBO - Beginnerscursus 2013
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Houd 
Vreeland 

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

Tel.: 0294 237 068    www.fysiotherapievreeland.nl

Wie langs Oud Over rijdt, fiets of wandelt, ziet
ter hoogte van Terra Nova aan de oever van de
Vecht prachtige grote foto’s. Een blik naar
rechts richting de tuinen levert nog meer
mooie beelden op. Deze buitenexpositie, die
zeker vragen oproept, is een opmerkelijk initia-
tief van fotografe Diane van der Marel. Diane
woont met haar man Edward en hun drie
dochters op Terra Nova. Een jaar geleden richt-
te ze de stichting MiaP op, wat staat voor
Message in a Photo.
Diane legt uit: “Ons doel is om fotografie – en
daarmee talentvolle fotografen – met een maat-
schappelijke en urgente boodschap te steunen
en op een unieke manier te verbinden met een
nieuw publiek. Deze eerste expositie van MiaP
gaat over een ander beeld op voedsel. Een beeld
dat vragen oproept. Dat interesse opwekt en
ons bewustzijn verruimd. De zeven fotografen
die deze keer zijn uitgenodigd vertellen die ver-
halen bij hun foto’s op onze site www.miap.nl.”

Inspiratie en discussie
Volgens Diane worden verhalen onthouden als
ze goed worden verteld, daarbij geven de inspi-
rerende beelden ruimte voor interpretatie en
discussie. “En dan heb ik het niet over cliché-
beelden. De fotografen die voor deze expositie
zijn uitgenodigd hebben hun eigen insteek ge-
vonden om een verhaal te vertellen met maat-
schappelijke relevantie. Voeding verdient een
goed verhaal. We eten drie keer per dag, maar
meestal doen we dat onbewust.” Via de stich-

ting ontvangen de fotografen een honorarium
voor hun werk. Tijdens een expositie op Terra
Nova zijn ook werken verkocht. Inmiddels ver-
diept Diane zich al weer in het volgende MiaP
project. “We gaan nu fotografen uitnodigen die
we koppelen aan non profit organisaties. De
beelden en de verhalen kunnen door de goede
doelen weer ingezet worden bij donateurswer-
ving. Zo zijn we met onze stichting een kataly-
sator voor enerzijds talentvolle fotografen – en
dat zijn er veel in Nederland – die een podium
krijgen en anderzijds voor maatschappelijke
relevante issues die we op deze bijzondere ma-
nier onder de aandacht van een breed publiek
brengen. Een publiek dat misschien nog niet
eerder met fotografie als beelden-
de kunst in aanraking is gekomen.”

Tijdsdocument
En hoe zit het nu met Diane’s eigen
werk als fotografe? “Dat ga ik ook
weer oppakken. Ik heb al een foto-
boek gemaakt over het leven van
vrouwen in mijn omgeving. In
september ga ik de mannen van
deze vrouwen fotograferen. En
over pakweg twee jaar zijn de
vrouwen weer aan de beurt. De
bedoeling is om een tijdsdocu-
ment te maken over ons hysteri-
sche en vaak ook hilarische leven
waarin een chronisch gebrek aan
tijd overheerst!” C.L.

MiaP wil ons prikkelen
Indrukwekkende beelden op Oud Over

Groep 8 veel succes op de middelbare school!
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“Bij ons elke dag het heerlijkste
brood en banket in de omgeving.
Verser en heerlijker kan niet”

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Het adres in Vreeland voor
al uw DAGverse produkten 

Iedere dag een ruim assortiment
heerlijk vers brood en 

diverse dag-aanbiedingen.

Vanaf heden ook diverse wisselende groenten 
van de zorgtuinderij uit Vreeland

’s ochtends geoogst, meteen in de winkel
VERSER kan niet!

Ook diverse soorten meel van onze eigen 
Korenmolen “de Ruiter”

Uw adres voor leuke en originele kado’s
div. speciale streekprodukten maar ook

giftcards, kadobonnen, bioscoopbonnen ed.

Puur natuur                                        Puur natuur

(H)eerlijke streekproducten uit uw eigen omgeving 
Natuurslagerij Han van der Meer
Elke woensdag bij het Dorpshuis vanaf 9.00 tot 13.00 uur

Bestel en bezorgdienst tel:06-83989878  www.natuur-slagerij.nl

Voor drukwerk dat
communiceert

Nieuw Walden 6
1394 PB Nederhorst den Berg

Tel. 0294 - 256200 
info@dunnebier.nl 
www.dunnebier.nl

Dagwinkel Aloys Hageman
Voorstraat 15, Vreeland
Tel: 0294-231514 
Fax: 0294-230559
Dagwinkelhageman@live.nl

Van 29 juli tot en met vrijdag 3 augustus 2013
vonden op het prachtige landgoed
Vreedenhorst in Vreeland de opnames plaats
van de eerste de beste Nederlandse no budget
zombiefilm ‘Lijkzang’. Gedurende een hele
week werd het anders zo vredige Vreeland op-
geschrikt door een invasie van zombies, nep-
bloed, Dixie toiletten en rookmachines. Deze
bijzondere productie begon als een klein ama-
teurproject maar verzamelde een indrukwek-
kende en enthousiaste cast en crew van ruim
veertig vrijwilligers. Initiatiefnemers Maan
Limburg en de Vreelander Jesse Verweijen ko-

zen voor Vreeland als achtergrond vanwege de
ruime en groenrijke filmlocatie Vreedenhorst
en de genereuze hulp van beheerders
Groenpartners.  ‘Lijkzang’ is vanaf begin 2014
te zien in geselecteerde bioscopen. De zombie-
film ‘Lijkzang’ is het eerste jaarlijkse project
van Stichting Ondergrondse Kunst (STOK),
een stichting die in het leven is geroepen om
kunstenaars die niet bij het grote publiek be-
kend zijn te ondersteunen. De Stichting on-
dersteunt in de vorm van financieel advies,
profilering advies of subsidie. Alle winst die
‘Lijkzang’ oplevert komt ten bate van STOK.

Zombies op Vreedenhorst

Een aantal Vreelanders, waaronder Raymond
van der Burg en Vincent Stapper, liep dit jaar de
Vierdaagse van Nijmegen. Raymond vertelt:
“Ik heb dit jaar voor de tweede keer meegelo-
pen. Drie jaar geleden zei Vincent Stapper dat
hij zich zou gaan inschrijven. Waarop ik zei dat
ik dan ook mee zou lopen. Een jaar later kreeg
ik bericht van Vincent dat hij zich ingeschreven
had, en ja toen moest ik ook. We zijn toen sa-
men hard  gaan trainen en gelukkig allebei in-
geloot. We hebben de route met de nodige
plakkertjes op onze knieën uitgelopen. Het
trainen kost ook veel tijd. Voor een wandeling
van 40 km ben je al gauw zeven uurtjes onder-
weg. Ik heb meegelopen met de Amersfoortse-
2daagse. Hier liep ik ook de 50 km route.
Heuveltje op heuveltje af. Veel regen gehad on-
derweg. Er waren geen bekenden voor mij die
deze tocht liepen en je moet maar net iemand
treffen die dezelfde pas heeft om mee samen te
lopen. Hierdoor heb ik veel alleen gelopen.
Maar ik heb hem helemaal uitgelopen en daar
ben ik wel trots op. Een andere leuke ervaring
is de sfeer in de dorpjes en steden tijdens de
Vierdaagse. Bij de start om 04:00 is het al één
groot feest in het centrum van Nijmegen met
alle studenten en dergelijke die je staan aan te
moedigen. In de dorpjes onderweg is dit ook zo
en het maakt niet uit welk tijdstip, de muziek
staat hard. Ook iets leuks is het einde, als het he-
lemaal afgelopen is. De Via Gladiola is de laat-

ste straat (7 km lang, ongeveer 1,5 à 2 uur lo-
pen) maar als je die helemaal af bent en je hebt
de medaille dan is alles afgelopen. Dan mag je
weer lekker naar huis en je hoeft die dag erna
niet weer 50 km te lopen.”
Raymond kan zeker aanraden aan anderen om
een keer mee te doen. “Het is gewoon leuk om
een keer gedaan te hebben. Pas alleen op dat je
niet besmet raakt met het vierdaagsevirus,
want dan loop je het jaar erna weer. En het jaar
daarna, en het jaar daarna...”. S.B.

De Vierdaagse van Nijmegen

De Loenense Dam Vereniging start op dins-
dagavond 20 augustus met het nieuwe seizoen.
Damliefhebbers mogen hun damkunsten ko-
men vertonen in het gebouw De Boomgaard

in Loenen aan de Vecht. U bent van harte wel-
kom vanaf 19.30 uur en een kopje koffie staat
voor u klaar. 
Meer informatie: tel. 06 55341707.

Loenense Damvereniging
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Deze oude foto van het Spookhuisje uit ca 1948
is een van de vier afbeeldingen van de serie
‘markante gebouwen’ uit het Historisch
Vreelandkwartet. De kaart is uitgegeven door
Catharinus Hellingwerf, die een kruideniers-
zaak had op de hoek Kerkplein/Bergseweg
(nu: de Haarwinkel). En toevallig is het
Spookhuisje een heel actueel gebouw, omdat
dit een van de gebouwen is in eigendom van de
gemeente die op de nominatie staat om afge-
stoten te worden. 

Wat was het Spookhuisje? 
Niemand weet wanneer het Spookhuisje (ook
wel Spokenhuisje genoemd) gebouwd is en
waarom. Het huisje ligt direct aan de openbare
wandeling, het Boerenlaantje, die in 1832 is aan-
gelegd door de heer Jacob Hooft, die in dat jaar
ook het Moorse huis aan de Kleizuwe bouwde.
Was het een huisje waar wandelaars konden uit-
rusten? Was het een huisje voor het gereedschap
van de tuinman? Wie zal het zeggen. Het is in ie-
der geval een met zorg gebouwd huisje met
fraaie details als boogramen en gesneden wind-
veren langs de dakrand. Hoe het aan zijn naam
komt is ook onbekend. In een krant uit 1925
wordt gesproken over een auto-ongeluk bij ‘het
spokenhuisje’, dus zolang men zich kan heugen
heeft het gebouwtje deze naam.

Opslag
Het huisje hoorde bij het Moorse huis, eigen-
dom van de familie Hooft, ambachtsheren van

Vreeland.  Na het overlijden van Gerrit Hooft
in 1926 werd de ambachtsheerlijkheid in 1927
geveild. Hiertoe behoorden, naast het huis met
landerijen, diverse huizen en weilanden in
Vreeland, de helft van het brugwachtershuisje,
de helft van het tolrecht op de brug en de vis-
rechten in de Vecht. Ook het Spookhuisje werd
toen geveild. In de veilingcatalogus vinden we
helaas slechts de summiere beschrijving: ‘ge-
bouw’. Dat schiet dus niet op! 

Toekomst
Feit is dat het huisje in handen is gekomen van
de gemeente Loenen. Die nam het in gebruik
als opslag voor tuingereedschap voor het
groenonderhoud. Toen is de hele voorkant
veranderd. Op de oude foto is te zien dat het
huisje een smalle deur had met twee boogra-
men aan weerszijden. Bij het verbreden van de
deur zodat de maaimachine naar binnen kon
zijn de twee ramen dichtgemetseld. Later
huurde de ijsclub het huisje voor opslag van
materiaal. De Dorpsraad is nu bezig om het
Spookhuisje in beheer te krijgen. Dan zal het
eerst goed opgeknapt moeten worden, want
het is in een zorgwekkende vervallen staat. Er
zijn diverse plannen ingediend om het ge-
bouwtje rendabel te krijgen. Wellicht vinden
we er in binnenkort een snackbar, een VVV
kantoortje of een galerie. Of misschien een
openbare WC, een kantoortje, een atelier….
De toekomst zal het leren!

J.J.

...en nu!

Vreeland vroeger....

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

Het Spookhuisje

Dammerweg 57, 1394 GP  Nederhorst den Berg
Telefoon 0294 - 25 34 61 / 06 1070 2089

www.frankvermeulenmakelaardij.nl

Deze goed onderh. sfeervolle TUSSENWONING ligt aan
een plantsoen met speeltoestellen voor de kinderen.Achter-
tuin op het zuiden van ca. 10 m diep  met st. schuur en ach-
terom. B.g.g.: entree, hal, trapkast, toilet met fontein, trapop-
gang, mk (6 gr.), woonkamer met open haard en parketvloer,
halfopen keuken met deur naar achtertuin. 1e verd.: overloop,
badkamer met douche, toilet en v.w. en 3 slaapkamers.
Trapopgang met raampartij naar de zolderverd. met wasma-
chineaansl. en CV-ketel, mogelijkheid voor 4e slaapkamer.
Vraagprijs € 199.000,- k.k.

Maartenplein 9,Vreeland
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De Oer-Vreelander
Meike Bink (19) vertelt over haar leven aan de
gezellige keukentafel van haar ouderlijk huis
aan de Boslaan. Ze komt net terug van een paar
dagen ‘gezond uitwaaien’ op Vlieland met haar
moeder Renée die de bergen achterstallige was
probeert weg te werken. Ondertussen schar-
relt haar zus Stephanie (17) ook wat rond.
Vader Erik Jan en tweelingbroer Martijn laten
zich op deze regenachtige maandagochtend in
juni niet zien maar de fietsen op de oprit en die
enorme was verraden dat er ook mannen aan
dit huishouden deelnemen. Omdat Meike in
juli voor een maand naar Ghana afreist spre-
ken we af elkaar daarna weer eventjes te zien
want dat verhaal willen we natuurlijk ook nog
van haar horen!

Opgroeien in Vreeland
“Ik ben heel blij dat ik in Vreeland heb mogen
opgroeien”, zegt Meike zonder aarzeling. “Als
baby van een paar maanden oud ben ik hier
komen wonen.” Aan haar lagere schooltijd op
CSV heeft ze goede herinneringen en zo ook
aan de middelbare schoolperiode op het
Roland Holst College in Hilversum waar ze vo-
rig jaar haar HAVO diploma behaalde.
“Martijn en ik fietsten altijd samen naar
Hilversum maar we hadden niet per se dezelf-
de vrienden. Op de leeftijd dat ik ging stappen
bleef ik vaak gezellig bij een vriendin in
Hilversum logeren. Achteraf gezien was dat
stappen in Hilversum best heftig af en toe. Je
moet goed weten waar je wel of niet naar toe
gaat om niet in een vechtpartij of tussen ‘ver-
keerde gasten’ te belanden. Tegenwoordig ga ik
liever eerst ‘chillen’ met vrienden en dan later
misschien uit, want ik merk dat ik voor som-
mige gelegenheden al te oud word.” Meike is
vanaf de jongste jeugd gaan hockeyen bij
LMHC waardoor ze het contact hield met haar
Vreelandse vriendinnen. 

Het roer om
“Ik heb altijd al iets met kinderen willen doen.”
Toch koos Meike vorig jaar voor de éénjarige
opleiding Hotel Management in Utrecht. “Ik
dacht dat het onderwijs niets voor mij zou zijn
en heb gekozen voor een brede opleiding.” Dat
jaar verliep niet helemaal zoals ze had gehoopt.
Vroeg op, laat thuis en dus weinig tijd voor de
broodnodige extra aandacht aan de onver-
wachts pittige financiële vakken waar ze mee
worstelde. Het siert Meike dat ze spontaan ver-
telt hoe ze zich schuldig heeft gevoeld naar
haar ouders, het was immers een dure oplei-
ding die ze graag had willen behalen! Maar ze
heeft niet lang lopen kniesoren; sinds mei
draaide ze als een soort van klassenassistent
mee op haar ‘oude’ CSV school hier in
Vreeland. “Heerlijk vond ik dat, ik merkte dat
ik daar helemaal op mijn plek zat.”  In septem-
ber start ze op de PABO in Utrecht. Een vier-
jarige opleiding waar ze enorm veel zin in
heeft. “Op kamers in Utrecht? Nog niet met-
een, ik wil eerst mijn aandacht op de studie
richten en dan zie ik wel of ik leuke vriendin-
nen ontmoet met wie ik op kamers zou willen.”

Suriname 
In 2011 is Meike voor vijf weken in Suriname
geweest om met Zita Schimmelpenninck (die
jarenlang in Vreeland heeft gewoond) in een
weeshuis te werken. Geheel vrijwillig natuur-
lijk. De Surinaamse vrouwen die het weeshuis
runden hebben de Hollandse meisjes flink aan
het werk gezet maar dat vond Meike geen pro-
bleem. Wel kreeg ze na drie weken nogal heim-
wee omdat ze zich niet altijd even veilig voelde
als zeventien-jarig meisje in het voor haar on-
bekende verre land. En dat was niet alleen om
de giftige slangen of de piranha’s die ze op de
enkele vrije dagen onvrijwillig mocht ontmoe-
ten. Toch heeft ze het de vijf weken volgehou-
den en kijkt nu terug op een hele bijzondere en
mooie ervaring die ze in de rugzak van haar le-
ven koestert. Op dat moment kende ze haar
huidige vriend Thomas al. Hij is nu net ge-
slaagd voor het VWO en gaat in Leiden rech-
ten studeren. Dat Meike voor een ruime
maand naar Ghana gaat lijkt ook nu geen pro-
bleem voor hun relatie, hij is vooral bezorgd
om haar veiligheid. 

Ghana 
Begin augustus ontmoet ik Meike weer op de
Boslaan aan diezelfde keukentafel. Even lijkt
het alsof er niets is veranderd, maar al snel ont-
hult Meike de schatten aan ervaringen en in-
drukken die zij tussentijds in Ghana heeft op-
gedaan. Samen met vriendin Victoria (21), die
al een groot aantal keren in Accra is geweest en
wiens ouders daar een huis hebben, is Meike
naar de Ghanese hoofdstad afgereisd. Voor 5
dagen in de week heeft ze vrijwillig geholpen
op een lokale school voor gehandicapten.
Meike wilde het liefst met de licht gehandicap-
te kinderen werken waarmee ze o.a. manden
en kleden kan maken die in het winkeltje bij de
school verkocht worden. Die opbrengst gaat
namelijk direct naar de school terug.
Bovendien had Meike al met groep 6 van de
CSV een inzamelingsactie gehouden voor
deze school die ze als gift heeft meegenomen
op haar reis. “De enorme verschillen in vele
opzichten hebben grote indruk op mij ge-
maakt. Naast de talloze bouwputten en enkele
moderne gebouwen wonen de meeste mensen
in Accra in kleine armoedige hutjes waar de
kinderen, kippen en geiten rondlopen.” Ook

Rondje Zuwe
door Pauline van der Hoeden 

en Connie Lohuis

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!

OESTERS AAN DE VECHT
Ga je lekker varen en wil je iets lekkers mee aan boord?

1/1 mandje oesters  25 stuks 50,00
1/2 mandje oesters  12 stuks 25,00

Wij geven het mandje mee, inclusief theedoek, citroen en oestermes.
Natuurlijk kun je ook wijn, prosecco of champagne meenemen,
daarbij krijg je de unieke "De Nederlanden" cooler bag cadeau! 

Wil je zeker zijn van de oesters, reserveer ze dan 1 dag van te voren
via telefoon of e-mail.

BUSINESS LUNCH
Van dinsdag tot en met vrijdag serveren wij een 
3-gangen business lunch à 39,50 per persoon.

Met een culinaire groet,
De Nederlanden

Wilco & Caroline Berends
Duinkerken 3, 3633 EM Vreeland

0294 232326, info@nederlanden.nl
www.nederlanden.nl 

TAXI VAN WIJK

Ziekenvervoer (o.a.voor chemo,bestraling,dialyse)
Schiphol–Vreeland vanaf 46,= t/m 4 pers.
Schiphol-Vreeland vanaf 56,= t/m 7 pers.

Telefoon: 0294 – 291325 
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op de school waren de verschillen erg groot;
zowel in leeftijd van de kinderen als mate van
hun lichamelijke of geestelijke handicap. “Ik
vond het niet moeilijk om daarin te schakelen
want de dankbaarheid en het enthousiasme
van alle kinderen waren vrijwel even hartver-
warmend.”  Het heeft Meike duidelijk gesterkt
in haar besluit om toch het onderwijs in te
gaan en haar studie binnenkort op de PABO te
starten. Blijkbaar heeft Meike in Ghana haar
toekomst ‘gevonden’, hoewel die niet per se in
het buitenland hoeft te zijn. “Ik heb gemerkt
dat ik enorm veel voldoening haal uit de blijde
verwondering van kinderen zodra ze leren le-
zen of schrijven. De nieuwe wereld die dan
voor ze opengaat en dat ik daar een rol in mag
spelen geeft mij een heel goed gevoel.” 
Wellicht niet geheel verwonderlijk conclu-
deert deze relatief jonge en reislustige Oer-
Vreelandse; “Ik denk niet dat ik later zelf in
Vreeland ga wonen maar ik hoop, zolang en
vaak als mogelijk, mijn ouders hier op mijn
vertrouwde nest te kunnen blijven bezoeken.”

De Import-Vreelander
Het leven is hier als op een camping
Dennis van Genderen (44) woont met zijn
vrouw Josselien en de kinderen Felien (9) en
Floris (7) aan de Nigtevechtseweg. Hun ach-
tertuin grenst aan Vechtoever, het weggetje
waar ouders en kinderen elkaar vinden. Ik in-
terview Dennis op een warme zomeravond.
De kinderen liggen al in bed. Dennis: “We le-

ven als op een camping. Lopen in en uit bij el-
kaar en drinken regelmatig een wijntje. Deze
sfeer hadden we overigens ook aan de
Vossenlaan waar we ons eerste huis kochten.” 
Dennis is geboren in Den Haag en groeide op
in Amstelveen. Zijn ouders kozen bewust voor
één kind. Dennis: “Ze wilden mij alles geven
wat zij vroeger zelf niet hadden gehad. Het was
een PvdA milieu en er werd veel gediscussi-
eerd. Iedereen geloofde in een maakbare sa-
menleving. Het was thuis gezellig. Ik ging naar
de Montessorischool en later naar het
Montessori Lyceum in Amsterdam. In mijn
vrije tijd was ik een fanatieke honkballer.” In
Amsterdam ging Dennis helemaal los. Het was
de tijd van de krakersbeweging en het Festival
of Fools in het door Dennis geliefde
Vondelpark. De keuze werktijden op het lyce-
um werkten niet voor Dennis, die meer struc-
tuur nodig had. Hij werd overgeplaatst naar
het Casimir College in Amstelveen en maakte
keurig het VWO af. “Na mijn examen besloot
ik een cursus skileraar te gaan volgen in
Oostenrijk. Daar ben ik uiteindelijk vier jaar
gebleven. Toen ik 22 was besloot ik toch maar
te gaan studeren. Ik ben eigenlijk een sociaal
bèta type en koos op de UvA voor de studie
wiskunde en informatica. Niet de makkelijkste

keuze. Na drie jaar werd ik al gevraagd voor
een baan bij Atos Origin. Ik mocht bij ABN
Amro een kennissysteem gaan ontwikkelen.
Een leuke opdracht die goed paste bij mijn
nieuwsgierige aard. Mijn studie heb ik dus niet
afgemaakt.”

Patserproject
In die jaren was Dennis zijn huidige vrouw
Josselien, die Communicatie Wetenschappen
studeerde, al tegengekomen. Ze gingen in 1993
samenwonen in Amsterdam. Het leven was
goed. Dennis rolde van de ene baan in de an-
dere. Als er van werkgever veranderd werd,
maakte het stel steeds weer een grote reis, want
reizen is hun grote passie. Dennis: “Eén van
mijn mooiste opdrachten – ik werkte toen bij
In-pact – was de implementatie van het zoge-
naamde Patserproject in Amsterdam. Nu is dat
het Top600 project. Ons doel was om middels
het aanpakken van de patsers de jongeren te
ontmoedigen het criminele pad op te gaan. De
maatschappelijke betrokkenheid van het pro-
ject vond ik geweldig. We maakten via de be-
lastingdienst, de politie en de woningbouw-
corporaties, de patsers het leven zuur. Daarna
is business intelligence mijn ‘ding’ geworden.”
Maar Dennis had nog een passie, namelijk bo-
ten en varen. Dat was ook de reden dat hij met
Josselien in Loosdrecht ging wonen. Het bui-
tenleven aan het water trok. In 2001 werd er
getrouwd. Inmiddels is Josselien bij ons komen
zitten. Want hoe zijn ze nu uiteindelijk in
Vreeland terecht gekomen? Josselien: “We kre-
gen een ANWB Kampioen onder ogen met de
acht mooiste dorpen. En daar stond Vreeland
bij. Toen was de keuze snel gemaakt en koch-
ten we een huis aan de Vossenlaan. Daar zijn
ook de kinderen geboren.” Dennis neemt het
gesprek weer over. “We vielen gelijk in een
warm bad. De mix tussen oer en import is ge-
zellig. We voelen ons in Vreeland heel erg
thuis. En het grote voordeel is ook dat je dicht-
bij Amsterdam woont.” 

Snelle boten
Toen de kinderen nog niet leerplichtig – het
was 2008 – waren, maakten Josselien en
Dennis weer een grote reis van vier maanden
door Australië. Inmiddels was het bij Dennis
gaan kriebelen. Hij wilde naast zijn werk als
consultant en projectmanager eigenlijk ook
zelfstandig ondernemer worden. In 2005 ging
hij naar de beurs Boot Düsseldorf en kwam te-
rug met een agentschap van Frauscher speed-
boten. “Ik ben toen in Loosdrecht begonnen
en heb een netwerk van dealers opgezet. De
eerste jaren gingen geweldig. Dat is bijzonder,
want de boten kosten tussen de 70 en 400 dui-
zend euro. Een eigen bedrijf hebben is zó leuk.
Vooral als je een product of merk verkoopt
waar je bij wijze van spreken verliefd op bent.
Van inkoop, tot verkoop, marketing en com-
municatie zelf doen is geweldig. Een ander
voordeel is dat ik doordeweeks de kinderen
kan halen en brengen en in het winterseizoen
veel taken thuis op me kan nemen. Dat is fijn,
vooral omdat Josselien een fulltime job heeft.
En natuurlijk doe ik nog steeds IT-projecten
als die zich aandienen, zoals onlangs nog bij
Abvakabo en Douwe Egberts. Juist die combi-
natie én het snijvlak tussen IT en sales is inspi-
rerend. Kortom: we hebben een prettig leven.
En wat betreft de toekomst? Nou, we willen
natuurlijk ooit weer eens een grote wereldreis
maken.” 

zorg
Meenthof 40 Kortenhoef tel: 035-6560548

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

Onderhoud + APK

Schadeherstel, Taxatie en Reparatie

Afwikkeling met verzekering

Gratis vervangende auto



16 augustus 2013 De Vreelandbode

AEROBICS VREELAND/LOENEN  
www.buitenbeentje-aerobics.nl

Zorgeloos de winter door Veilig de weg op, 
ook in de winter.
Kom langs en doe de wintercheck

Bel: 0294-252611

In Volkskrant Magazine staat deze weken een
zomer-item waarbij 6 keer een hele bijzondere
plek in Nederland wordt uitgelicht vanwege de
bijzondere ligging/uitzicht/sfeer. Deze plek-
ken zijn door een journalist en fotograaf uitge-
zocht en bezocht. Eén van die 6 edities staat in
teken van Vreeland, Lokaal Zuid. Iets waar ze
als onderneming maar ook wij als dorp enorm
trots op mogen zijn. Sinds het artikel geplaatst
is afgelopen weekend, heeft Lokaal Zuid dan
ook al zeer veel positieve aandacht mogen ont-
vangen van bezoekers vanuit heel Nederland
die naar Vreeland kwamen. Het stuk is te lezen

op www.lokaalzuid.nl onder kopje ‘In de
Media’. 

Brugwachter Jaap stond op 29 juli jl. met een
artikel in de Gooi&Eemlander. De krant had
hem opgezocht naar aanleiding van de berich-
ten over het onderzoek van de gemeente naar
een eventuele automatisering van de Van
Leerbrug. Dit was ook aanleiding voor de re-
gionale omroep RTV Stichtse Vecht om
Vreeland te bezoeken. Dit interview is te zien
op www.rtvstichtsevecht.nl bij ‘televisie ge-
mist’.

Vreeland in de pers


