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Heerlijk en gezellig Dorpsfeest
Het was weer een drukte van belang zaterdag 7
september jl. op het jaarlijkse Dorpsfeest. Een
prachtige nazomerdag zorgde voor een zomers
sfeertje in de Breedstraat. Terwijl de kinderen
creatief bezig waren onder leiding van de
Toverkikker speelde jongensband ‘de Rivals’ uit
Maarssen in de muziektent. Vrolijk geschminkte
gezichten en mooie werkstukken kleurden de
straat. Dorpsbewoners namen de tijd om elkaar
weer eens uitgebreid te spreken.
Tegen half zes werden de dranghekken neergezet
en zorgde de ludieke brommerfiets –‘rees’ voor het nodige vermaak. Onze Vreelandse horeca presenteerde
zich met vier smakelijke gerechtjes. Wie in het gelukkige bezit was van een dinerkaart heeft heerlijk zitten
smullen. Casa Catering verzorgde het voorgerecht van
ravioli, Lokaal Zuid had als tussengerecht taboulé
gemaakt, Paul en Shirley Fagel hadden een heerlijke ‘volaille a la creme’ als hoofdgerecht gemaakt
en De Nederlanden serveerden panna cotta als nagerecht. De poffertjesplaat van Noord Brabant
draaide overuren bij de kinderkraam. Vervolgens
verzorgden The Southern Locals weer een spetterend optreden. Kortom: Vreeland op z’n best!
Heeft u nog loten in uw bezit? Kijk dan snel verderop in deze Vreelandbode. Wie weet heeft u wel
één van de vele gesponsorde prijzen gewonnen.
Er zijn namelijk nog een aantal winnende loten
niet ingewisseld!
Onze reporter Connie Lohuis sprak met enkele
dorpsbewoners: Oud organisatoren van het
Dorpsfeest Ellie en Fred Schaeffer hebben net
een schaaltje ravioli met spinazie en ricotta gescoord en zijn super benieuwd naar het hoofdgerecht. Toen ze samen met Saskia Bunschoten
de Vechtoever verlieten om richting het dorp te
lopen, regende het nog. “En kijk nou eens”,
zegt Ellie, “de zon schijnt weer.” Fred: “Het is
weer als vanouds gezellig en lekker!”
De stralende Jacqueline Steenbeek loopt als
verse mede-eigenaar van Belleza Haarmode
door de Breedstraat. “Ik krijg van iedereen het
advies dat ik nu klanten moet werven. Maar
eerlijk gezegd gaat het heel goed met onze kapsalon. De eerste maand hebben we geweldig gedraaid. Marjolein en ik krijgen alleen maar positieve reacties, ook nu op het Dorpsfeest!”
Lees verder op pagina 3

Van de redactie
Wij kunnen terugblikken op een zeer geslaagd Dorpsfeest. Wat een
sfeer, wat een geweldig dorpsdiner voor 450 personen is er verzorgd,
wat een leuke activiteiten voor jong en oud waren er georganiseerd
en wat een swingende muziek was er te horen! In deze
Vreelandbode kunt u nog even nagenieten. Verder kijken we vooruit naar vele activiteiten die de komende maand georganiseerd worden. Sluit u aan bij de bridgeclub of de Foto- en videoclub Loenen
of speel mee in ‘Grease, de musical’. Of ga eens naar Theater 4en1 in
Breukelen, waar de komende maanden volop muziek en theater te
beleven is. Ook klinkt er muziek in de ‘Oer en Import’ rubriek van
deze maand.
Import Vreelandse is namelijk muzieklerares Marjolein Bosman,
oer-Vreelander is geluidstechnicus en o.a. bromfietsrees-verslaggever Willem Groenewoud. De directeur van de CSV Ridderhof, Gert
de Boer, staat deze maand in de Schijnwerper vanwege het feit dat
de school recentelijk is toegetreden tot de overkoepelende onderwijsorganisatie SKSWW. Een andere actuele ‘gast’ in de
Vreelandbode is Nelly Jilesen, die in de rubriek ‘Bedrijvigheid ‘ aan
het woord komt, nu ze onlangs het beheer van het Dorpshuis overnam. Verder is er aandacht voor het 80-jarig bestaan het van koor
Sursum Corda en blikken we vooruit op een bijzondere muzikale
kerkdienst in de Sint Nicolaaskerk. Deze kerk staat verder centraal
in Vreeland Vroeger en Nu. Zo is er weer veel te lezen en te genieten
in uw Vreelandbode!

CGM
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

2 september 2013

De Vreelandbode

Agenda
20 sept.
21 sept.
29 sept.
3 okt.
8-9 okt.
21-25 okt.

Iokai-Shiatsu
manuele lichaamstherapie
praktijk Henk Kieviet
Nigtevechtseweg 48 3633 XT | Vreeland | 0294 231355
behandelingen op afspraak
website: alternatievehulpverleners.nl/henkkieviet

VRDGMDDGBRRL Lokaal Zuid
Ophalen oud papier
Rob Favier 10.00 Grote Kerk
Brainstorm 750 jaar Vreeland
Oliebollenverkoop
Herfstvakantie CSV

Ankeveen Artistique
Zaterdag 21 september tussen 10.00 en 16.00
uur: met ruim 80 kunstenaars en een prachtige ambiance aan het water in Ankeveen heeft
Ankeveen Artistique de ondertitel ‘het leukste
kunstuitje van het Gooi’ meegekregen.
www.ankeveenartistique.nl

Kerkdiensten
Protestantse gemeente Vreeland
6 okt. 10.00 uur Ds. P. Hoekstra
13 okt. 10.00 uur Dhr. F. Flantua
20 okt. 10.00 uur Ds. P. Hoekstra
27 okt. 10.00 uur Ds. R. van Oosten
3 nov. 10.00 uur Ds. R. van Zwieten

Vechtzooitje

Gezocht: Vreelandse garage(box) of
schuur(tje) ter overname.
Als nieuw(ste) bewoner van Vreeland geniet ik
iedere dag, maar met de winter voor de deur
zou een droge plek voor alle fietsen het plaatje
nog mooier maken.
Mocht een van mijn dorpsgenoten over een
onderbenutte garage of schuur beschikken zou
ik graag een keer overleggen of ik deze over
zou kunnen nemen.
Hartelijke groet, Bart Kruijsen, Klapstraat 9,
06 31 953 935 / bartkruijsen@gmail.com

Colofon
De Vreelandbode is een uitgave van Stichting
Vreelandbode (KvK 30238883)
Rek. 11.27.81.632 t.n.v. St. Vreelandbode
Postadres: p/a Duinkerken 5, 3633 EM
Vreeland. Email: info@vreelandbode.nl
Voorzitter Stichting Vreelandbode:
Karin van Dis.
Redactie: Sandra Boogert, Pauline van der
Hoeden, Juliette Jonker, Renée Bink, Connie
Lohuis, Marie-Anne van Stijgeren en Barbara
Mees.
Met medewerking van:
Harold Linnartz, Lis van Haagen en Pieter
Hoekstra.
Contactpersoon verenigingen:
Sandra Boogert.
Advertenties: Pauline van der Hoeden:
info@vreelandbode.nl
Administratie: Carola Marseille (penn.).
Website: Rens van der Meer.
www.vreelandbode.nl
Kopij voor de volgende Vreelandbode uiterlijk 9 oktober 2013 inleveren via
info@vreelandbode.nl. De volgende Vreelandbode komt uit op 17 oktober 2013.
Drukwerk: Dunnebier Print.
De redactie behoudt zich het recht voor om de
aangeleverde teksten in te korten, danwel niet
te plaatsen, zonder opgaaf van redenen.

Belangrijke telefoonnummers en adressen
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

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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Vervolg van pagina 1
Joyce, Mike en hun kinderen Julia en Mees
Westgeest hebben net van het voorgerecht gesmuld. Nu zijn ze op weg om poffertjes te scoren.
Mike: “Dit is weer Vreeland op zijn best.” Julia en
Mees zijn nog onder de indruk van de bromfietsen
die voor hun huis aan het Kerkplein voorbij raasden. Dan gaat het gezin weer op in de massa. Joyce
roept nog: “Dit is héél gezellig!”
Caroline Berends is trots op haar Wilco en zijn
team, die een heerlijk nagerecht voor het dorp
hebben gemaakt. “Dit feest is héél bijzonder
voor zo’n klein dorp. Ik vind het uniek.” Dan lachend: “We zien hier heel AA-Vreeland bijeen.
Goed dat er bij de uitgang van het dorp geen
slagboom staat met drankcontrole. Laten we
zuinig zijn op ons ‘reservaat’. We wonen met elkaar in een
goed bewaard geheim! En dat mooie weer? Dat hebben we gewoon afgedwongen!”
Dan krijgen we een oud-Vreelandse in vizier en wel Annemart
Slaghek. Annemart woont al weer een paar jaar in Kortenhoef,
maar voelt zich nog steeds verbonden met ‘haar’ dorp. We komen haar ook regelmatig bij de Dagwinkel tegen. “Ik ken hier
meer mensen dan in Kortenhoef. Het is weer onwijs gezellig.
Helaas was ik te laat voor de dinerbon, dus heb ik thuis al wat
gegeten.” Dan wendt Annemart zich weer tot een ‘oude’ vriendin José van Overeem die bij het Fort woont aan de
Gabrielweg. José: “Ik woon officieel weliswaar in
Kortenhoef, maar de kinderen hebben in Vreeland
op school gezeten, ik pas nu op Vreelandse kinderen
en ik heb in Vreeland de huisarts!”
In de appelschuur van Martinus Scheepmaker exposeert tijdens het Dorpsfeest onze oer-Vreelandse
Ingrid de Boer. Haar schilderijen zijn indrukwekkend. Nee, les heeft ze nooit gehad. Ingrid is een autodidact die eerst aan de Vossenlaan woonde en tegenwoordig aan de Floraweg. Dat we veel oer-Vreelanders missen begrijpt Ingrid wel. “Dit zijn veelal wat oudere mensen die juist
nu op vakantie gaan. Zolang je mobiel bent, is Vreeland heerlijk om te wonen.”
Marijke Boogert is helemaal uit Bergen op Zoom gekomen,
speciaal voor de brommerrees. Samen met de andere deelnemers scheurt ze door de straten van Vreeland. Het thema dit
jaar is ‘oude ambachten’. “Willem Soede wilde m'n brommer
al kopen, maar ik doe hem mooi niet weg!”

werd mogelijk gemaakt door:
Poloclub Vreeland
Greif Nederland BV
Rabobank Gooi en Vechtstreek
Aannemingsbedrijf Bon BV
Auto Oskamp
Bedrijfsvereniging Vreeland
Conmedra steel+design
De Vreelandbode
Driessen Vreeland
Fysiotherapie Vreeland
Kaas- en IJsboerderij ‘De Willigen’
Kaashandel Erik de Vries
Noorman Taxaties & Makelaardij
Wijnkoperij & Slijterij ‘De Meenthof’
Heel hartelijk dank!

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

Racen door de Vreelandse straten
Ongeveer 50 bromfietsliefhebbers verzamelden zich op zaterdag 7 september met hun
oude bromfietsen bij de muziektent. Na een
korte instructie vertrokken ze voor de toerrit.
Arjan Brinkman reed met zijn pick-up achteraan als bezemwagen met drie reserve brommers. Tijmen Zeldenrijk vertelt: “Toch altijd
weer een uitdaging om met al dat oude spul de
weg op te gaan, hoeveel pechgevallen zullen
we dit jaar hebben? Dat viel mee, een lekke
band en enkele kleine storingen. Een tocht van

ongeveer 55 kilometer bracht ons op plekken
waar niet iedereen ooit is geweest. Rond vijf
uur arriveerden we weer terug in een feestelijk
Vreeland. De deelnemers voor de bromfietsrees konden zich inschrijven bij Henk Versloot
en Lucia en ontvingen een rugnummer. Het
thema (oude) beroepen was goed in de smaak
gevallen, de deelnemers hadden zich flink uitgesloofd. Nadat heer pastoor het parkoers en
de deelnemers ingezegend had kon de zandloper omgedraaid worden en ging het gas open.
Willem Groenewoud voorzag het toegestroomde publiek van commentaar. Nico
Zeldenrijk reed als eerst over de finish nadat de
zandloper leeg was gelopen. De originaliteitsprijs ging dit jaar naar Harry Blok uit
Breukelen, verkleed als schoorsteenveger. De
pechprijs ging dit jaar naar kapelaan Frank de
Bruijn uit Linde, hij strandde kort voor het einde met motorpech. Na de bromfietsrees kregen de deelnemers een consumptie aangeboden door Willem Manten, dit werd zeer gewaardeerd door de deelnemers”. Al met al weer
een enerverend spektakel waar jong en oud
veel plezier aan beleefde.

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
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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

Boerenkaas

Bed & Breakfast

Boerderij-ijs

Groepsaccomodatie

Rondleiding

Vergader- en
ontvangstruimte

Nigtevechtseweg 186 – 188, 3633 XX VREELAND
0294-251668/06-51798045
www.dewilligenlogies.nl of www.dewilligenkaas.nl

De schijnwerper
Schooldirecteur Gert de Boer
“Van de fusie merk je niet veel’’
Op een zeer warme septemberochtend wordt
uw Vreelandbode-verslaggever hartelijk onthaald op CSV Ridderhof door schooldirecteur
Gert de Boer. Het team en de leerlingen zijn
nog maar net aan het nieuwe schooljaar begonnen en Gert de Boer vertelt enthousiast
over de reis die hij maakte in de vakantie. En
passant vermeldt hij dat hij inmiddels veertig
jaar in het onderwijs zit. Daar moet de verslaggever vooral niet te veel ophef over maken,
waarvan akte. Per 1 augustus fuseerde de CSV,
na veel vergaderingen, overleg en onderzoek
met de overkoepelende onderwijsorganisatie
Stichting Katholieke Scholen Westelijk
Weidegebied (SKSWW). Hoogste tijd voor
een interview.
Gert begon zijn carrière in 1973 op een school
in het Zuidhollandse Nieuw Lekkerland. Het
was niet heel opmerkelijk dat hij koos voor een
loopbaan in het onderwijs, immers zijn vader
en grootvaders gingen hem voor. Sowieso is
een groot gedeelte van zijn familie werkzaam
als leerkracht. “Het is niet zo dat ik het gevoel
had dat ik mijn vader moest opvolgen, maar
het is bijna standaard in onze familie in het onderwijs te belanden. Mijn zoon is inmiddels
het vierde geslacht dat in het onderwijs werkt.”
Thesinge
Na veertien jaar werken in Nieuw Lekkerland
vertrok de onderwijsman naar het Groningse
dorp Thesinge, waar hij aan de slag ging als
schooldirecteur. “Ik vind het belangrijk dat je
je ervaring opdoet op verschillende plekken.
Het was een klein dorpsschooltje waar ik begon met 49 leerlingen en waar ook mijn eigen
drie kinderen onderwijs hebben gevolgd.” In
Thesinge beleefde het schoolhoofd een mooie
tijd, waar hij nog altijd met warmte over
spreekt. Na Groningen volgde een periode van
directeurschap in Huizen, waar hij nog altijd
woont, en waar hij ook professioneel te maken
kreeg met een fusie en de realisatie van nieuwbouw. Twee ervaringen die hem in Vreeland
goed van pas bleken te komen. “Vreeland
kwam in 2008 op mijn pad en ik kende het
dorp al door mijn jeugd in Mijdrecht. Ik vond
het gelijk een leuk en lieflijk dorp. Het voelde
meteen als een plek waar ik me thuis zou voelen. Ook wat betreft het oecumenische karakter. Ik hou er van dat de school een bepaalde visie uitdraagt. Dat daaraan een licht christelijke
tint zit, vind ik helemaal niet erg. Zo voel ik
mezelf ook. Maar aan de andere kant denk ik:
iedereen moet de gelegenheid krijgen om in
dat dorp op school te gaan en zich thuis te voelen. Iedereen moet hier welkom zijn.”
Fusie
De directeur is trots op zijn huidige team. “Er
wordt heel hard gewerkt en ook hard gelachen.

Verder vind ik het leuk dat er mannen in ons
team zitten.” Sinds 1 augustus is de CSV
Ridderhof geen zogenaamde eenpitter meer.
De school heeft zich aangesloten bij de
SKSWW, een organisatie met zeventien scholen en ruim driehonderdvijftig medewerkers
onder haar hoede. “Officieel is het zo”, legt De
Boer uit, “dat het oude schoolbestuur er nog
zit. Het bestuur heeft de school per 1 augustus
overgedragen aan de SKSWW, maar moet nog
officieel ontheven worden van haar taak en er
moet nog een jaarrekening worden opgemaakt. Begin januari zal dat allemaal afgerond
zijn.”
Wat verandert er voor leerlingen en ouders
door de fusie? “Er verandert eigenlijk praktisch niets voor hen. Het financiële en personele risico werd voor een eenpitter toch te
groot, omdat het leerlingaantal toch wel iets
achteruit gaat. En dat blijft zo de komende jaren. Als eenpitter kan je die risico’s niet dragen,
je bent verantwoordelijk voor je eigen zak geld,
om het maar even zo te zeggen. Dan zouden er
misschien mensen uit moeten.”
SKSWW
Nu is het team in dienst van de SKSWW samen met honderden anderen. Als er op school
in Vreeland geen baan meer beschikbaar zou
zijn, is er ruimte door natuurlijk verloop binnen de stichting voor overplaatsing. “Ouders
en leerlingen merken eigenlijk weinig van de
fusie. Wij zijn verantwoordelijk voor ons eigen
beleid en dat blijft zo. Voor mij is het wel fijn
dat ik professioneel kan overleggen met andere schooldirecteuren over bepaalde zaken.
Niets ten nadele van de bestuursleden, maar
dat waren wel ouders.” Ook de katholieke
grondslag van de SKSWW drukt volgens De
Boer geen stempel op de school. “Het is een katholieke organisatie, maar zij hebben in hun
statuten staan dat er heel duidelijk ook ruimte
geboden wordt aan oecumenische scholen.
Dat gaf ons de ruimte aan te sluiten bij deze
goed georganiseerde stichting. Wij hebben officieel de naam dat wij protestants christelijk
zijn en dat kan niet veranderd worden. Wij ondervinden steun van de SKSWW, hebben een
vraagbaak, maar verder mogen we voor een
belangrijk deel onszelf blijven.”
M.A.v.S.

Filmhuis Loenen draait weer
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

Filmliefhebbers opgelet: dit najaar draaien er
weer drie unieke films in Filmhuis Loenen.
Vrijdag 11 oktober: The Help; vrijdag 8 november: Haar naam was Sarah; vrijdag 27 december: The Bucket List. De films worden vertoond in het gebouw van de Vecht & Angstel

kerk, Rijksstraatweg 139, Loenen aan de Vecht.
Inloop: 19.00 uur, start: 19.30 uur. Na afloop is
gelegenheid om na te praten onder het genot
van een hapje en drankje.
De toegang is gratis.
www.vechtenangstelkerk.nl.
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Bericht van de Dorpsraad
Reclameborden in Vreeland
Er zijn bij de Dorpsraad veel opmerkingen en
reacties binnengekomen over de geplaatste reclameborden op de Raadhuislaan en de Singel.
Naar aanleiding hiervan hebben wij de gemeente geraadpleegd. Voordat de gemeente de
vergunning heeft verleend, hebben de stukken
die hier betrekking op hebben, ter inzage gelegen. Er zijn toen geen bezwaren bij de gemeente ingediend. De gemeente is voor 5 jaar een
contract aangegaan voor de plaatsing van de
reclameborden. Het is wel zo dat een onderdeel van dat contract inhoudt, dat verder geen
andere reclame-uitingen meer toegestaan zijn.
Indien dit wel gebeurt kan hier
melding van gemaakt worden bij
de gemeente waarna ze deze weg
zullen halen.

Dorpsraad zal worden uitgenodigd deel te nemen aan deze klankbordgroep en zal op die
manier op de hoogte blijven en kunnen adviseren tijdens het vormen van het nieuwe beleid.
Leefbaarheidsbudget 2014
Vanuit de gemeente wordt een budget beschikbaar gesteld in het kader van de leefbaarheid
voor het verbeteren van de woonomgeving.
We zijn door meerdere mensen benaderd over
de verkeerssituatie rond de Lindengracht en
Breedstraat. Met name de problemen die ontstaan doordat groepen wielrenners vaak niet
goed kunnen inschatten met welke snelheid je
veilig door het oude dorp kunt fietsen. Het idee is om aan de gemeente te vragen wat zij als oplossing zien
voor deze problematiek en daar
eventueel het leefbaarheidsbudget
voor te gebruiken. En wellicht is dit
naar een groter verband te trekken,
denk hierbij ook aan het autoverkeer.

Bericht
van de
Dorpsraad

Brugbediening
Vanuit diverse kanten heeft de gemeente opmerkingen ontvangen ten aanzien
van het voornemen om de brugbediening te
automatiseren. Na de zomervakantie zal het
onderzoek starten naar de manier waarop de
gemeente de brugbediening in de toekomst het
beste kan regelen. De raad heeft daar voor de
zomer toestemming voor gegeven. Daartoe zal
o.a. een klankbordgroep in het leven worden
geroepen die bij het onderzoek adviseert. De

Nieuwjaarsduik
De Dorpsraad is momenteel ook bezig met de
plannen voor de nieuwjaarsduik. De bedoeling
is om op nieuwjaarsdag met veel enthousiaste
mensen een sprong in de Vecht te gaan maken,
met natuurlijk de daarbij behorende snert en
worst. Wij houden u graag op de hoogte.

€1.942 voor KWF Kankerbestrijding
De collecte voor KWF Kankerbestrijding in
Vreeland heeft € 1.942 opgebracht. Wie de
collectant heeft gemist kan alsnog een gift
overmaken.
Met het geld dat de collectanten hebben opgehaald blijft KWF Kankerbestrijding zich inzetten voor minder kanker, meer genezing en een
betere kwaliteit van leven. Dat doet zij echter

niet alleen, maar samen met patiënten, onderzoekers, artsen, donateurs en vrijwilligers.
Heeft u de collectant gemist en wilt u alsnog
een gift overmaken?
Maak uw gift over op Rabobank 333.777.999,
IBAN: NL23RABO0333777999.
BIC code: RABONL2U,
t.n.v. KWF Kankerbestrijding te Amsterdam.

Cursussen, workshops en clubs
Fotograferen kan je leren
Donderdag 19 september start de Foto- en
Videoclub Loenen met een cursus fotografie in
Cultureel Centrum ‘t Web. In vijf avonden
worden basistechnieken uitgelegd. Daarnaast
ga je zelf aan de slag en fotografeer je op de
avond zelf en daarbuiten. De andere cursusdata zijn 17 oktober, 21 november, 16 januari en
20 maart. Opgeven is niet nodig, je kunt vrijblijvend twee avonden langskomen en daarna
overwegen om lid te worden. Voor meer informatie kijk op www.fotovideoclubloenen.nl.
Theaterschool Kleine Kunst
Theaterschool Kleine Kunst gaat samen met
jullie de musical Grease opvoeren! We zoeken
spelers van 18 jaar en ouder! In 20 lessen van
anderhalf uur zetten we een spetterende musical op de planken. Je hoeft niet te kunnen dansen, zingen of acteren. Dat leren we je allemaal!
Geef je snel op! Proeflessen op 30 sept. en 7 en
14 okt. van 20.30 – 21.30 uur in de brede school
CSV Ridderhof in Vreeland. Daarna zullen er
audities worden gedaan voor de rollen. Echte
talenten kunnen beloond worden met een
theaterbeurs, zodat de lessen financieel voor
iedereen toegankelijk zijn! Repetities wekelijks
op maandagavond van 20.30 – 22.00 uur.
www.theaterschoolkleinekunst.nl

Bridgeclub Vreeland start seizoen
Bridgeclub Vreeland is een kleine, gezellige
club, die belangstellenden voor bridge in clubverband graag uitnodigt voor een kennismaking. Iedere woensdagavond wordt er gespeeld
in het Dorpshuis, Fetha 16 te Vreeland, aanvang 19.45 uur. De vereniging is, indien nodig,
behulpzaam met het vinden van een partner.
Informatie: Mevr. G. Broex, tel: 0294-233974
of Mevr. G. van IJzendoorn, tel: 0294-231147.
Zing mee in het kerstkoor
Zing ook mee! Met elkaar werken we aan een
kerstuitvoering! Lekker zingen, ademtechnieken en stemgebruik staan centraal. Hou jij van
samen zingen, doe dan ook mee! We oefenen
op maandag 14 en 28 okt, 4-11-18-25 nov, 2 en
9 december van 17.00 - 18.00 uur.
De lessen bij DOS zijn weer begonnen
Met onze nieuwe gymlerares Eveline op de
dinsdag bij de meiden, Vincent op maandag bij
de kleuters, de jongens en bij freerunning en op
woensdag kun je weer Streetdancen met Inge.
Op vrijdagavond geeft Douglas de cursus zelfverdediging/boksen en in Loenen kun je op
dinsdag judoles krijgen van Rens. We hebben
er weer veel zin in! Kinderen die kosteloos een
of twee lessen willen uitproberen zijn welkom!

Lekker liggend op de bank
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
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Bedrijvigheid in Vreeland

Nelly Jilesen, de nieuwe beheerder
van het Dorpshuis
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

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

APK
REPARATIE
ONDERHOUD
SCHADEHERSTEL
VERKOOP EN SERVICE
ALLE MERKEN AUTOMOBIELEN

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

Ford
Audi AFiesta
4 3,0 1,3 Automaat
Alfa Romeo
Ford
FocusSpider
Fiat Punto Getz
5drs
Hyundai
FordCee
Focus
Kia
d 1,6
Mercedes Vito
Kia Picanto 1,2
Renault Scenic 1,6
Mercedes
Vito1,2 Automaat
Renault Twingo
Mini
One
Renault
Clio 1,2
Peugeot
206
1,4
Toyota Yaris
Automaat
VW Polo
VW
PoloAutomaat
Automaat

2001996
4
1998
2001
2005
2004
2001
2009
2012
2012
2000
2012
2005
2003
2009
2004
2006
2000
2000

Rood
Zwart
Geel
Blauw
GrijsZwart
GeelBlauw
Zwart
Zwart
Grijs
Zwart
Paars
GeelGrijs
GrijsWit
GrijsGrijs

€ 1.450,00
13.250,5.350,€ 2.750,00
6.250,€ 4.950,00
2.750,€ 9.450,00
26.950 ex btw
€ 9.850,00
1.850,€ 26.950,00 ex4.950,btw
€ 6.950,00
7.450,€ 4.450,00
4.950,4.350,€ 4.350,00

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

JUBILEUMAANBIEDING

GRATIS APK
in combinatie met

aircoservice voor

35,-

APK 15,INKOOP
EN
VERKOOP

TEGENWij
ZEER
AANTREKKELIJKE
PRIJZEN!
repareren
alle merken auto’s
TEGEN ZEER AANTREKKELIJKE PRIJZEN!
Vrijdagavond koopavond tot 21.00 uur

Nelly is altijd een actieve figuur in het dorp geweest. Mede afhankelijk van de leeftijd van
haar twee kinderen was ze actief op de
Peuterspeelzaal, in de activiteitencommissie
van de CSV, is ze nog steeds betrokken bij het
huttenbouwen en ook al jarenlang bij het oppoetsen van de Pieterbazen voor de intocht
van Sinterklaas. Altijd enthousiast en vrolijk
en met ‘een zachte G’ die verraadt dat Nelly niet
geboren en getogen is in Vreeland. Ze is opgegroeid in Katwijk aan de Maas, een piepklein
dorp bij Cuyk en dat ligt weer 15 km onder
Nijmegen. Daar kwam haar man Frans ook
vandaan: “Dus dat Katwijkse taaltje is een
beetje blijven hangen.” Toen Frans in
Amsterdam ging werken bleek de reisafstand
te groot. Via Beusegem in de Betuwe waar ze
ook een paar jaar woonden maar nog steeds te
ver van Amsterdam, kwamen ze 23 jaar geleden in Vreeland terecht.
Naast al het vrijwilligerswerk is Nelly ook altijd
gewoon aan het werk geweest. Na de huishoudschool wilde ze graag de kraamzorg in
maar ze werd tot drie keer toe uitgeloot. In de
tussentijd werkte ze in de horeca, paste ze op
kinderen en zorgde ze voor haar gehandicapte
moeder. Kortom alles wat nodig was en waarbij er een beroep op haar werd gedaan, pakte
ze op. Eenmaal getrouwd met Frans ging ze
werken in de thuiszorg, twintig jaar lang en
met veel plezier: “Ik ben een doener en ik houd
helemaal niet van vergaderen.” Dat was dan
ook de reden dat ze haar baan opzegde en ja,
warempel, toen maakte ze in 2008 alsnog de
overstap naar de opleiding voor kraamverzorgster. En dat werk heeft ze ook weer met ongelooflijk veel plezier gedaan. “Jammer, dat je
met een nul-uren contract lang niet altijd je
werk af mag maken. Als je bij een bevalling
bent geweest is het fijn later bij diezelfde mensen kraamhulp te verlenen. Ik maak mijn werk
graag af.”

Ondertussen hielp ze regelmatig John Kramer,
de vorige beheerder van het Dorpshuis. Ze had
ook al een keer samen met Casper Flantua een
maand lang waargenomen in het Dorpshuis.
Toen John haar vroeg zijn taak als beheerder
over te nemen, moest ze daar wel even over nadenken: “Het zijn lange dagen want het
Dorpshuis moet toegankelijk zijn voor iedereen die regelmatig een ruimte wil huren maar
ook voor eenmalige feesten, opvoeringen, en
herdenkingsdiensten. Kleine maar vaak ook
grote groepen mensen die meestal van een
hapje en een drankje voorzien willen worden.”
Trots laat Nelly haar ‘nieuwe’ keuken zien met
een enorme frituur die zo goed als nieuw overgenomen is uit Nederhorst den Berg. En ‘de
oude Bank’, een derde ruimte die nu ook te
huur is. Nog nieuwe ideeën? Graag zou ze
meewerken aan een activiteit voor de jeugd
tussen 14-18. “Er is helemaal niks voor de
jeugd eigenlijk al vanaf 12 jaar. Maar de jeugd
moet zelf met een idee komen”, zegt ze resoluut. “Ik sta overal voor open, al zouden ze
voor mijn part een avond willen gamen. Op de
vrijdagavond hier met z’n allen bij elkaar in
plaats van thuis op de bank. Dat lijkt me geweldig … be my guest.”
R.B.

Lezers schrijven
Alpe d’Huzes en het anti-strijkstokbeleid
Met enige ongeloof hebben wij de berichtgeving
gelezen. Coen van Veenendaal zou een graaier
zijn en €160.000 achterovergedrukt hebben die
opgehaald is door hardwerkende fietsers die het
in hun kop hadden gehaald om 6x de Alpe
d’Huez op te fietsen. Wij waren daar deel
van….!
Ik moet eerlijk zeggen dat ik teleurgesteld was.
De afgelopen 3 jaar hebben we ons ingezet voor
AD6 en het idee om mee te helpen om kanker
onder de knie te krijgen was geweldig. Iedereen
die helpt doet dit 100 procent vrijwillig en werkt
volgens het anti-strijkstok beleid. Het geld dat
wordt opgehaald wordt gebruikt om initiatieven te financieren die de strijd tegen kanker ten
goede komen. De saamhorigheid die met AD6
los komt, maakt ook veel los. Het doel om van
kanker een chronische ziekte te maken is een
nobel doel waar wij aan mee willen werken. Ik
wil namelijk dat mijn kinderen later tegen elkaar zeggen: “Weet je nog, die tijd toen je nog

dood kon gaan aan kanker?”. Ik snap best dat
Coen van Veenendaal voor zijn werk voor
Inspire2live een gepaste onkostenvergoeding
kan krijgen, maar maak dat dan meteen transparant. Vertel de hele wereld wat je met het geld
doet en waarom. Zeker als iedereen je kent als
AD6 oprichter waarbij 100 procent anti-strijkstok wordt verkondigd. Volgens mij heeft Coen
van Veenendaal met het opzetten van AD6 laten zien dat hij de beste bedoelingen heeft in de
strijd tegen kanker. Ik hoop ook dat hij verder
gaat met wat hij ooit is begonnen.
En ik? Ik heb een paar dagen getwijfeld of ik nog
wel door wou gaan. Twijfelde over de geloofwaardigheid van het evenement. Alleen wanneer ik hoor dat er weer iemand is die zijn strijd
tegen kanker gaat verliezen, zet ik alle rumoer
aan de kant en wil ik graag komend jaar weer
mijn steentje bijdragen zodat mijn kinderen
daar later profijt van hebben.
Olaf Morel
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Het nieuwe asfalt van het Spoorlaantje
Naar aanleiding van de hartekreet van Annet
Kessler in de Vreelandbode van vorige maand,
nam de redactie contact op met de gemeente
Stichtse Vecht om de reden van het nieuwe asfalt
te achterhalen. De gemeente laat weten dat de
Spoorlaan in Vreeland is verbreed om te voorkomen dat zwaar landbouwverkeer de bermen kapot rijdt. Door de verbreding lijkt het dat de weg
hoger is komen te liggen. In overleg is besloten
om waarschuwingshekken te plaatsen om de
veiligheid te vergroten. Annet Kessler’s reactie
hierop: “Deze afschuwelijke hekken helpen de

argeloze landelijke wandelaar snel uit hun
droom. Het was eerst zo'n gezellig weggetje, vol
met hobbels en kronkels. De bermkant is zo steil
dat zelfs de honden er niet meer in poepen. Die
doen het nu gewoon op straat!” De gemeente is
inmiddels bezig met het maken van een bermenplan voor de Spoorlaan. De gemeente laat
weten: “De komende tijd zal uitwijzen of aanvullende maatregelen opgenomen moeten worden.
Tot het plan klaar is, blijven de waarschuwingshekken staan en wordt de situatie in de gaten gehouden.”

Het is weer oliebollen-verkoop-tijd
Op 8 en 9 oktober a.s. is het weer zo ver, dan is
de jaarlijks terugkerende oliebollenverkoop in
de voormalige gemeente Loenen weer een feit.
Zoals de meesten al wel weten en zoals u in
deze Vreelandbode kunt lezen is de opbrengst
van deze actie voor de senioren uit de voormalige gemeente Loenen en zij gaan hier een dagje van uit.
De oliebollen worden in Loenen gebakken
door een groot aantal vrijwilligers. Hier gaat
heel wat aan vooraf, zoals het appels plukken,
schillen, van het klokhuis ontdoen, klein snijden, het mixen van het beslag en het bakken en
inpakken. Van ‘s morgens vroeg tot laat in de
middag wordt hier hard aan gewerkt. In de

kernen Loenen, Vreeland, Nieuwersluis,
Loenersloot en Nigtevecht komen de vrijwilligers huis aan huis om de bollen te verkopen.
Laat hen niet voor niets komen en zorg door te
kopen dat de senioren ook volgend jaar weer
een dagje uit kunnen gaan. Mocht u de verkopers mislopen dan is het ook nog mogelijk om
de bollen in de hal van het Dorpshuis te kopen,
tussen 09.00 en 17.00 uur. Het is zelfs mogelijk
om de oliebollen van te voren telefonisch te bestellen bij Hil Severrien, tel. 233034, Ties
Huisinga, tel. 232357 of Henk Griffioen, tel
231846.
De oliebollen worden per 10 bollen in een zak
verkocht en kosten € 5 per zak.

Hemel boven Vreeland
Op 22 september begint de astronomische
herfst; de zon staat precies boven de evenaar en
dag en nacht duren overal op Aarde even lang.
De zon gaat rond half acht onder. Wie vroeg op
moet staan of laat naar bed kan gaan, of misschien last heeft van de volle Maan en niet kan
slapen (rond 20 september staat de bijna volledig verlichte Maan een paar dagen laag in het
oosten, de zogenaamde Oogstmaan), kijk eens
naar de hemel boven Vreeland. Jupiter staat
zeer helder te schitteren aan het ochtend firmanent. Op 28 september staan de maan en
Jupiter vlak naast elkaar aan de hemel. Heb je
een goede verrekijker of kleine telescoop, dan
kun je gemakkelijk de vier grootste manen van
Jupiter zien: Io, Callisto, Ganymedes en

Europa. Op 3 oktober staat de planeet Uranus
in oppositie; je kunt deze nu de hele nacht zien
in het sterrenbeeld Vissen (maar alleen met een
telescoop). Kijk op 6 oktober kort na zonsondergang naar het westen. Het is net nieuwe
maan geweest en je kunt vlak onder de smalle
maansikkel de planeet Venus zien. Langzaam
maar zeker worden de dagen nu snel korter –
jammer na zo’n mooie zomer – maar dat betekent dat er ’s nachts weer meer te zien is. In de
nacht van 18 op 19 oktober lijkt de onderste
helft van de maan aan helderheid te verliezen.
Dat is dan geen gezichtsbedrog, want in Europa
kunnen we dan een gedeeltelijke bijschaduwverduistering zien - ja, het is niet echt spectaculair - maar wel goed te zien.
H.L.

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

Praktijk voor Creatieve Therapie
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

Uitslag loterij Dorpsfeest
Belleza Haar-mode
Lotnummer
Volw knipbehandeling
497 - 351
1 reisfohn
921
Tierelantijn
Lantaarn
99
Kinderserviesje
232
Knuffel
636
Kado-bonnen
334 - 479 – 348 - 556
Toverkikker
Tasjes met kinderdingen
156 - 13
Lokaal Zuid
Diner bon
840
Pannenkoeken restaurant Noord Brabant
Diner bon
280
Hoorspelfabriek
2 hoorspel-cd’s
429 - 532
Dagwinkel
Wijnpakket
543
Tapanade pakket
184
Zoet pakket
26
Bol chrysant
34
Kwartet
287 – 341 – 843 – 76 - 150

Dalique
Stippelsjaal
15 – 740 – 168 - 310
Saskia’s Brocante
Waardebonnen
428 - 208
Borduurstudio ‘t Gooi
Handdoeken
112 – 428 – 301 - 556
De Willigen
Tegoed bon kaasje
827
Tegoed bon ijs
454
Erik de Vries kaashandel
Waardebonnen voor kaas
207 – 568
94 – 616 – 414 – 424
Uw Salonboot
Waardebon voor 2 uur varen
33
De Nederlanden
1 overnachting met ontbijt
266
De organisatie dankt alle bovenstaande bedrijven heel hartelijk voor hun bijdrage!
De prijzen kunnen tot 1 oktober a.s. worden
opgehaald bij Karin van Dis, Duinkerken 5.

NIEUW BIJ ZUID
Ma-Di-Wo 2 gangen voor slechts € 20,00
kies 2 gerechten van onze speciale
voor, hoofd en dessert kaart
20 september is er weer
VRDGMDDGBRRL in ZUID
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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

Knutsel een 'bladermannetje'
Benodigdheden: groot vel papier, lijm, mooie
herfstbladeren
Ga op zoek naar verschillende soorten bladeren en droog ze tussen een dik boek.
Leg de bladeren zo neer dat er een mannetje
ontstaat. Een groot blad voor de buik, een iets
kleiner blad voor het hoofd. En nog kleinere
blaadjes voor de armen en benen. Versier je
poppetje daarna met haren van gras en ogen,
een neus en een mond.

- Omdat ik hier zoveel vriendinnetjes heb
(Fien & Jet)
- Je kan in de vecht zwemmen als het zomer
is (Olivier)
- Op het voetbal veldje kan je heel vaak spelen (Jouke)
- Je kent iedereen en als je iemand tegenkomt heb je gelijk een klik en het is niet al
te druk (Pien)

Woordzoeker

Vinden jullie het jammer dat de vakantie weer
voorbij is? Als je deze woordzoeker maakt,
denk je nog even terug aan de vakantie...
Alle onderstaande woorden zitten horizontaal
(---), verticaal ( I ) of diagonaal ( / ) verstopt in
de puzzel.

Veel knutselplezier!

Geheimschrift

Vq 4 vuxvdok gz wox bgokombip! Pi ygy yvta
wtgzbgok vvu eokaommom?
Huh, wat is dit nou voor een gekke zin?
Kunnen jullie ontcijferen wat hier staat? Bekijk
de code uit het plaatje goed, dan kan je vast wel
lezen wat hier staat.

Streep ze door en maak van de overgebleven
letters het puzzelwoord. Hint: het puzzelwoord bestaat uit 8 letters.
bal
boot
emmer
hotel
kasteel
schepjes
strand
wandeling
zon

- Er zijn veel leuke speeltuinen (Dimo)

Vind je het leuk om mee te werken aan
de volgende kinderpost? Doe dan mee!
Je kan op een heleboel manieren meedoen, bijvoorbeeld door je op te geven
als reporter, je schrijft dan een verslag
van een activiteit. Maar je kan ook een
foto van jouw “bladermannetje” aan ons
mailen. Mopjes, strips, gedichtjes, puzzels of verhaaltjes; jullie mogen het allemaal mailen naar: info@vreelandbode.nl en wie weet sta jij in de volgende
Vreelandbode. Je mag me natuurlijk ook
altijd op het schoolplein even naar me
toe komen!

Antwoord 1: Het kleine aapje kan niet tellen
Antwoord 2: Herb is kaal

Wat vind jij leuk aan Vreeland? Een aantal kinderen hebben hier antwoord op gegeven
- Het is niet te groot dus je kan je vrienden
makkelijk opzoeken (Mathijs)

Bijlessen

www.studycompany.nl 0294-234883
Breukelen & Bussum

bikini
duinen
grens
huisje
schelp
sorbet
tent
ys
zwemmen

Doe je mee?

Leuk

Huiswerkcursus

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

VrB

Toverkikkerknutseltip
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DEMPER
DEMPER CONSULTANCY
CONSULTANCY

FINANCIEEL ADMINISTRATIEF ADVIESBURO
Tel. 0294 - 232417

E-mail info@demper-consultancy.nl

Schoonheidssalon Diane
Voor verschillende soorten schoonheidsbehandelingen.
Daarnaast voeren wij een uitgebreid assortiment schoonheidsproducten 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

Ik bied jou mijn onvervangbare
en kostbare levenstijd

Pieter Hoekstra
De cliënt vroeg haar: “Wat bied jij mij voor
mijn goede geld?” Zo ontdekten we een prachtige intervisievraag – zo’n vraag waar je als begeleider van andere mensen in hún levensvragen grondig met jezelf geconfronteerd wordt.
“Weet je wat je zou kunnen zeggen?” Misschien
had ik nog wat langer moeten doorvragen. Dat
hoort eigenlijk wel in een gesprek als dit. Maar
ik trap tegelijk in mijn eigen val, omdat het
voorbeeld zo herkenbaar is. De filosoof en bestuurskundige Paul Frissen vraagt zich in zijn
nieuwste boek ‘De fatale staat’ af waarom mensen vandaag de dag niet meer met de grillen
van het lot kunnen omgaan. Wij willen als moderne mensen toch die maakbare en alles-verzekerbare wereld? We willen boter-bij-de-vis
en bij no-cure hoort no-pay.
“Wat bied jij mij voor mijn goede geld?” Wel
erg snel reageer ik: “Wat je zou kunnen zeggen
is dit: Ik bied jou mijn tijd – mijn levenstijd –
onvervangbare en kostbare tijd. En waag het
niet mijn onherhaalbare tijd te verknoeien.
Het is mijn unieke levenstijd die ik met geen
geld ter wereld kan terugkopen. Die kostbare
tijd stel ik aan jou ter beschikking.” Waar het zo
gauw vandaan kwam, weet ik eigenlijk niet. Ik
denk dat Viktor Frankl het ons heeft voorgehouden. Hij overleefde de concentratiekampen en stelde als mens en psychiater zijn tijd ter
beschikking aan zeer velen, maar zijn 92 levensjaren waren te kostbaar om te laten verspillen door vragen als deze: “Wat bied jij mij
voor mijn goede geld?”

Het geldt zo overigens niet alleen voor onvervangbare levenstijd van raadgevers en hulpverleners. Iedereen die anderen opzadelt met zinloze taken – zoals het moeten invullen van formulieren die nergens voor zullen worden gebruikt – ontneemt de ander kostbare en onherhaalbare tijd. Kwalijker nog dan de diefstal van
ons geld is het wanneer overheden, instanties of
meerderen ons beroven van levenstijd die nooit
meer zal terugkomen! Het zou goed zijn als zij
die over ons gesteld zijn dit beden-ken voor zij
ons niet alleen opzadelen met nutteloze taken,
maar ons daarmee bovenal beroven. Als ik
mijn tijd wil verknoeien is dat mijn goed recht
en mijn eigen verantwoordelijkheid. Maar de
tijd die ik van een ander vraag is een geschenk
wanneer deze mij wordt gegeven. Ik beschouw
het als een voorrecht om daarvan gebruik te
mogen maken. Het geldt voor de pakketbesteller aan de deur, die verdient daarom een vriendelijk woord; de wegwerker verdient mijn oplettendheid (op de wel eens schaarse momenten dat hij daar ook daadwerkelijk is); de arts;
de manager als deze de problemen oplost in
plaats van ze opwerpt en de politicus die het beste voorheeft met mensen.
Zou er overigens een verband bestaan tussen
het op de achtergrond raken van St. Petrus, die
bij de hemelpoort de administratie bijhield van
elke mensenziel en het vervolgens ontstane vacuüm, dat nu schijnt te moeten worden ingevuld met ongelooflijke hoeveelheden protocollen, verslagen en formulieren hier op aarde?

Vechtstreek Classic 2013 zeer geslaagd
Nigtevechtseweg 172
3633 XX Vreeland
Mobiel 06-22992265

Smederij NIESSEN
• SIERSMEEDWERK
• BUITENLANTAARNS
• LAS- EN REPARATIEWERK
RUITERSTRAAT 6 - VREELAND - TEL. 0294 - 237 348
smederijniessen@unet.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)

Op zondag 15 september jl. stroomde
Duinkerken ’s ochtends vroeg vol met de
meest fraaie classic cars voor de start van de
eerste Vechtstreek Classic. Vertrekpunt van de
rally was bij hoofdsponsor De Nederlanden,
waar alle gasten aan het begin en het eind van
de rally zeer gastvrij onthaald werden. Het decor van de omgeving, onder een onverwacht
strakblauwe lucht en stralende zon, was werkelijk uniek. Vele toeschouwers bewonderden de
bijzondere auto’s als een Bentley Blower uit
1930, een Daf 66 uit 1974 een mintgroene
Bristol 411 uit 1976, een zwarte Peugeot 404
cabrio uit 1962, een gloednieuwe felrode
Ferrari CA , een Heynsdyk en een Rolls Royce
Corniche cabrio. De bekende Vreelander Marc
Stubbé interviewde op humoristische wijze
alle deelnemers vlak voor hun vertrek over de
Van Leerbrug. Brugwachter Jaap begeleidde
de vaak niet gemakkelijk te manoeuvreren auto’s veilig over de brug .
100 Kerstpakketten voor de Voedselbank
De schitterende rally liep via de Vecht onder
meer langs de Lek bij Culemborg en Wijk Bij
Duurstede via Rhenen, Bunschoten, Laren en
Naarden-Vesting langs Weesp weer terug naar
De Nederlanden. Winnend equipe is oudVreelander Jan van Broekhuizen met Frank
Volmer als navigator, met een zilvergrijze
Porsche 356 uit 1965.
De tweede prijs werd gewonnen door Karin en
Michiel van Dis in hun Porsche Cabrio.

De opbrengst van de rally komt ten goede aan
de 100 gezinnen die bij de Voedselbank
Stichtse Vecht staan ingeschreven. Zij krijgen
rond kerst allemaal een kerstpakket ter waarde
van € 50. Ook krijgt de Voedselbank gratis
banners en redactionele aandacht op de website Dichtbij.nl van De Telegraaf ter waarde
van € 750. Al met al was de rally voor zowel de
organisatoren Jan Willem Jonker en Erwin
Knetemann als de deelnemers en de
Voedselbank een groot succes.
J.J.
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Bijzondere muzikale dienst
In onze kerk worden regelmatig diensten georganiseerd waarin meer aandacht wordt geschonken
aan beeldende kunst, poëzie en muziek. In dit kader past nu een speciale dienst met muziek die
niet vaak in onze diensten klinkt, maar velen,
vooral jongeren, heel erg zal aanspreken.
Op deze zondag 29 september komt
zanger/liedjesschrijver en theoloog Rob Favier
naar Vreeland om de dienst te verzorgen in onze
kerk met als thema: “We gaan op reis en….”
Rob Favier is van jongs af aan opgegroeid met
muziek. Hij trok op zijn 18de al door Europa met
een fulltime band. Hierna begon hij zijn studie
theologie die hij met succes afrondde.
Zoals velen al eerder ontdekt hebben heeft hij
een geheel eigen manier van voorgaan/optreden: een mengeling van prediking en liedjes die
zeer herkenbaar zijn en waarin het humoristische aspect niet zelden een rol speelt. Toch doet
hij geen afbreuk aan de inhoud van zijn woorden: het zoeken naar datgene wat echt waardevol is, vanuit het Grote Nieuws van God ontdekken wat we daarmee kunnen in ons dagelijks leven, een plaatsje vinden als gelovig mens in de
huidige maatschappij.
Rob Favier verspreidt een ontspannen sfeer om
zich heen. Daarom kan iedereen zich op zijn gemak voelen, of je randkerkelijke bent of juist alle
diensten afloopt. Men noemt zijn uitsluitend
Nederlandse teksten ‘zeer sterk’. De muziekstijl
is niet goed te omschrijven: van pop tot luisterliedjes tot cabaret of ergens tussenin.

Tel.: 0294 237 068 www.fysiotherapievreeland.nl

Hij laat zich diep in zijn hart kijken. Gevoelens
spelen hierbij een grote rol. Gevoelens over
God, over de mensen om je heen en over jezelf.
Humor, warmte en vooral kwetsbaarheid zijn
de woorden waarin de teksten zich laten vangen.
Vertel het aan iedereen om je heen en neem
vrienden en kennissen mee naar deze speciale
dienst die begint om 10.00 uur in de
Nicolaaskerk (Grote Kerk) in Vreeland.

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

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

Stichtse Kade 51 ‘s-Graveland. Tel. 035-6560429 www.kroegman-renault.nl

De Vecht zet jubilarissen in het zonnetje
Vincent Stapper, Hennie de Haan, Harry
Claessens, Nicole van Wijk, Jan Corstjens en
Teus Mooij zijn als jubilarissen van
Muziekvereniging De Vecht in het zonnetje ge-

zet. Jubilaris en voorzitter Bert van Wijk staat
helaas niet op de foto..
De Vecht is erg blij met zulke trouwe leden!
(foto: Marja van Aken)

Brainstorm over feestjaar Vreeland
In 2015 is het 750 jaar geleden dat Vreeland
stadsrechten ontving. Reden voor een jaar lang
feest! De speciaal voor dit doel opgerichte
Stichting Vreeland 750 roept alle stichtingen
en verenigingen uit Vreeland op om samen een
feestplan te maken. Het zou leuk zijn als alle
verenigingen en stichtingen hun activiteiten in
het feestjaar overgieten met een historisch
sausje. Deze activiteiten willen we graag
stroomlijnen. Iedereen is welkom voor een
avond brainstormen op donderdag 3 oktober
om 20.00 uur in de hal van de brede school

Voor al uw feesten en partijen

Bruiloften
Verjaardagen
Vergaderingen
Catering
Ook voor uw BBQ, salades
en biertap-verhuur

CSV Ridderhof in Vreeland. Opgeven voor de
avond is niet nodig, maar wilt u meer informatie mail dan met Vreeland750@gmail.com of
neem contact op met Vincent Stapper of
Sandra Boogert.

Voor meer informatie:
Dorpshuis Vreeland
Fetha 16, 3633 CT Vreeland
Telefoonnummer: 0294 234750

12 september 2013
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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

Voor drukwerk dat
communiceert

Nieuw Walden 6
1394 PB Nederhorst den Berg
Tel. 0294 - 256200
info@dunnebier.nl
www.dunnebier.nl

Puur natuur

Sursum Corda 80 jaar
“Wat zeep is voor je handen, is zingen voor je
ziel!” zegt Christel Coers (44) terwijl ze haar
plaats zoekt tussen de achtentwintig andere leden van het koor. “We hebben vandaag feest,
onze vereniging bestaat precies 80 jaar”. Het
oudste lid Mevrouw Geert Hoetmer (87) en de
jongste aanwinst Christel Coers zijn er trots op
dat hun koor Sursum Corda in Vreeland al zo
lang bestaat. Zij mogen samen de feesttaart
aansnijden. Wat maakt het zingen bij dit
Christelijke streekkoor zo bijzonder? We stelden de taartsnijders een paar vragen.
1. Sinds wanneer zijn jullie lid?
Mevrouw Hoetmer: “Mijn tante Loes liep altijd zingend door het huis. Die heeft mij toen
meegenomen naar het kinderkoor. Dat is alweer 79 jaar geleden. Ik heb in al die jaren niet
één repetitie gemist.”
Christel: “Ik ben ongeveer 15 jaar geleden samen met mijn moeder lid geworden van het
koor. We waren aan het luisteren naar een kerstconcert en werden gevraagd om lid te worden”.
2. Wat vind je het leukst aan het koor?
Mevrouw Hoetmer: “Als ik naar koor ben geweest merken de buren dat meteen!”.
Christel: “Ik vind het gewoon heerlijk om te
zingen, gezellig in m'n eigen dorp!”
3. Welk stuk vind je het mooist om te zingen?
Mevrouw Hoetmer: “Ik zing alles en vind het
gewoon gezellig om een avondje in het Dorpshuis te zijn. ‘Ave Verum’ is mijn lievelingsstuk.”

Christel: “Ik vind oude muziek het mooist en
zoek uitdaging in langere stukken. Ik krijg les
in stemvorming.”
4. Wat vind je moeilijk?
Mevrouw Hoetmer: “Er is veel wisseling van
dirigenten. De nieuwste dirigent is heel leuk,
maar wel een pietje precies!”.
Christel: “De gemiddelde leeftijd is 75 en die
mag best omlaag. Nieuwe leden zijn meer dan
welkom.”
5. Waar verheug je je op?
Mevrouw Hoetmer: “Ik heb zin in het jaarlijkse uitje. Dan gaan we met het hele koor uit
eten!”
Christel: “Op 16 mei is het jubileumconcert.
Dan zingen we samen met twee andere koren.
We treden dan op in de Laurenskerk in Weesp”.

Ruim aanbod Theater 4en1
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
Dagwinkel Aloys Hageman
Voorstraat 15, Vreeland
Tel: 0294-231514
Fax: 0294-230559
Dagwinkelhageman@live.nl
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.

Drie voorstellingen in Theater 4en1 in
Breukelen binnen een maand, dus voor ieder
wat wils! We nodigen u van harte uit na afloop
van de eerste twee voorstellingen nog even te
blijven kijken en luisteren naar ‘jong talent’ uit
onze gemeente.
Vrouw Holland zaterdag 21 september
In ‘Brave meisjes komen in de hemel’, kiezen de
drie vrouwen van Vrouw Holland het rechte
pad. De zonden lonken, weten zij deze met
glans te verslaan? ‘Brave meisjes komen in de
hemel’ is een muzikale cabaretvoorstelling,
waarin Gabriëlle Glasbeek, Marieke Klooster
en Karin Noeken samen met hun pianist
Reinout Douma hemelse muziek en helse herrie laten horen. Tijd 20.00 uur, prijs € 15.
Stichting Musica Favela zondag 6 oktober
Kinderen tot 15 jaar uit Stichtse Vecht en omgeving verzorgen een benefietconcert voor
kinderen uit de sloppenwijken van Brazilië.

Onder begeleiding van muziekdocenten van
diverse regionale muziekscholen worden twee
spetterende optredens van een uur verzorgd.
Met de opbrengst organiseert Stichting Musica
Favela gratis muzieklessen voor kinderen in de
sloppenwijken van Brazilië. Tijd 14.30 en 16.30
uur, u bepaalt zelf uw entreeprijs. De volledige
opbrengst van deze twee concerten gaat naar
Musica Favela.
Dirk Scheele zaterdag 12 oktober
Deze muzikant is mateloos populair bij jonge
kinderen. Wie kent zijn Liedjesspeeltuin niet?
Denk aan Tandenpoetsen, Lieveheersbeestje
en De Fruitshake. Tijdens een intiem theaterprogramma neemt Dirk Scheele peuters en
kleuters mee in een actief meedoe-liedjes-popconcert. Iedereen mag dus meezingen!
Tijd 14.00 en 16.00 uur, prijs € 10.
Meer informatie en het reserveren van kaarten
via www.theater4en1.nl.

Vredesweek Vreeland/Loenen
Zondag 22 september om 17.00 uur houdt de
raad van kerken Loenen/Vreeland een oecumenische woord- en gebedsdienst in de gereformeerde kerk aan de Dorpsstraat 11 te
Loenen aan de Vecht. Voorganger is dominee
Jeroen de Jong. Pastor Jos van Os houdt de
overweging. We nodigen iedereen uit stil te

staan bij het begrip vrede. Ook mensen die de
wekelijkse gang naar ‘hun’ kerk niet meer in hun
weekschema hebben. Wij hebben een inspirerende dienst voorbereid met prachtige teksten
en mooie liederen. Bovendien is er na afloop
koffie en soep voor wie nog even tijd heeft voor
elkaar. Van harte welkom.

Gezinsportretten in Vreeland
Het thema van de eerste landelijke fotoweek
(20-29 september) is: ‘Kijk! Mijn familie’. De
fotografen Maaike Vergouwen en Daan
Zuijderwijk richten daarom op 28 september
a.s. een mobiele studio in bij De Nederlanden
(10-18 uur). Daar kan iedereen zichzelf of met

familie laten vastleggen op analoge platencamera. Een unieke ‘kallitype’ afdruk van een
portret op het formaat 10x13 cm is te koop
voor € 25. Eenzelfde soort afdruk op formaat
20x25cm kost € 75.

De Vreelandbode
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Vreeland vroeger....

De hervormde kerk
In de serie van het Kwartettenspel hier een bijzondere foto van de hervormde kerk uit ca.
1915.
Er zijn enkele opvallende zaken te zien. Zo is
het hek vervangen door een laag muurtje, de
kleine boompjes zijn uitgegroeid tot forse platanen en de dichtgemetselde boogramen in
het koor en de zijbeuk zijn gevuld met glas-inloodramen. Deze zijn gemaakt door de beroemde Limburgse glazenier Joep Nicolas en
in 1969 in de kerk geplaatst, als ‘kers op de
taart’ van een grootscheepse restauratie die de
kerk tussen 1965 en 1969 onderging. Daarover
leest u volgende maand meer.
Toren
Opvallend is ook het afdakje op de toren boven
de klok. Aan de rechterkant zien we de kerkklok, die opgenomen is in de balustrade. De
linkerklok is bij een latere restauratie op dezelfde manier in de balustrade verwerkt, zoals te
zien is op de recente foto.
De toren stamt, net als het koor, deels nog uit
de 13de eeuw, toen dit de slotkapel van kasteel
Vredelant was. Begin 14de eeuw werden kasteel en kerk verwoest, waarna een nieuwe kerk
op dezelfde plek werd gebouwd. Delen van de
oude toren en het koor werden toen in dit ontwerp opgenomen. Kerk en toren werden in
1673 zwaar verwoest door de Fransen, die de
kerkklokken wilden meenemen. Brons was
immers heel kostbaar, want kon omgesmolten
worden tot kanonnen. Het is ze gelukkig niet
gelukt de klokken te veroveren, maar de toren
zelf raakte wel zwaar beschadigd. De herstel-

datum -1699- staat te lezen in een natuurstenen blok op de hoek van de toren.
Telegraaf
Ook in later tijden had de toren het zwaar te
verduren. In 1810 werd ze, net als alle andere
kerktorens in Nederland, gevorderd door
Napoleon om als militaire uitkijkpost te dienen. ‘Onze’ toren kreeg nog een speciale functie: de spits werd eraf gehaald en op het zo ontstane platte vlak werd een seininstallatie geplaatst, een zogenaamde Chappe telegraaf, genoemd naar de uitvinders, de gebroeders
Chappe.
Dit was een houten paal met dwarslatten die
met touwen in verschillende posities gezet
konden worden. Met een soort woordenboekje konden zo berichten worden overgeseind
naar andere telegrafen. Zo ontving Vreeland
berichten uit Ouderkerk en seinde deze door
naar de kerk van Westbroek, dan naar Utrecht
enzovoorts, tot dat in een paar uur een boodschap uit Amsterdam Parijs had bereikt!
Weg
Zoals u ziet was de Lindengracht nog niet bestraat. In deze tijd liep deze niet rechtdoor over
in de Bergseweg, Het stuk Bergseweg tussen
het Kerkplein en het einde van de Klapstraat is
pas in de jaren ‘50 aangelegd. Alle verkeer
moest dus tot die tijd via de Lindengracht, dan
linksaf langs de kerk en daarna rechtsaf de
Klapstraat in. Ook het vrachtverkeer van (toen
nog) Van Leer! Dat is nu toch niet meer voor
te stellen…
J.J.

Vreelandseweg 74,Vreeland

Op een markante lokatie bij de schutsluis ‘’t Hemeltje ligt deze
HALF VRIJSTAANDE WONING uit de dertiger jaren. Zeer ruime
uitbreidingsmogelijkheden conform best.plan. Perceelsopp. 530 m2.
Prachtig uitzicht op het Hilversums kanaal en de Vecht.
Ind.: ruime woonkamer met vaste kasten, dichte eenv. keuken, in
de uitbouw toilet en berging. Op de 1e verd. 3 slaapk. met elk een
dakkapel en een douchekamer. Vaste trap naar 2e verd. met een
zolderkamer met dakkapel en berg- en CV-ruimte (CV-ketel 2011).
De woning dient te worden gemoderniseerd. Mogelijkheid voor
aanmeren van een boot bespreekbaar.

Vraagprijs € 325.000 k.k.

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

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.

...en nu!

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
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Rondje Zuwe

door Pauline van der Hoeden
en Connie Lohuis

De Oer-Vreelander

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!

Dat Willem Groenewoud (56) een echte OerVreelander is staat als een huis. Zoals zijn geboortehuis anno 1862 op de Raadhuislaan
staat. Dat wil niet zeggen dat hij niet weet wat
er verder in de wereld te koop is. Toen hij nog
als geluidstechnicus werkte heeft hij zo ongeveer de halve wereld gezien. “Vreeland betekent voor mij rust en veiligheid en ik voel me
hier gewoon super op mijn gemak”, aldus
Willem die altijd, op een ‘logeerpartij’ van een
half jaar na, in het dorp heeft gewoond.
Binnenkort viert hij het vijfjarige huwelijk met
zijn vrouw Jolanda die geboren is in hartje centrum Rotterdam. Ook zij voelt zich hier helemaal thuis. Beiden hebben een drukke baan,
zij in Amsterdam en Willem in Hilversum als
media-docent bij het ROC. Maar als ze na een
lange dag werken terugkeren in Vreeland komen ze echt tot rust.

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

ZONDAG 3 NOVEMBER GIN & TONIC PROEVERIJ
Deze middag zal een professionele cocktail shaker u
de geschiedenis vertellen van Gin & Tonic, maar ook
de kneepjes van het vak leren om deze goed presenteren.
Begeleid door culinaire hapjes uit de keuken van Wilco en
DJ Silvain beloofd het een heerlijke middag te worden.Er wordt
gebruik gemaakt van de speciale frisdranken van FeverTree.
Kaarten alleen van te voren te bestellen via info@nederlanden.nl
Prijs per persoon 49,95
JAZZ AAN DE VECHT
Zondag 13 oktober 2013 is de 2e editie van Jazz aan de Vecht.
Heerlijke hapjes (gebaseerd op het wild seizoen!)en drankjes begeleid door muziek van geweldige Nederlandse Jazz muziek o.l.v.
Hans Kwakkernaat en Joost Zoeteman.
Aanvang 1200u, einde 1500u. Prijs per persoon 75,00 all in.
Kaarten te reserveren via info@nederlanden.nl
Met een culinaire groet,
De Nederlanden
Wilco & Caroline Berends

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

Vader Willem Groenewoud
Eigenlijk heet Willem geen Willem maar
Wim. Maar omdat hij een film over zijn vader
Willem heeft gemaakt en in die tijd ook een
collega al Wim heette werd het opeens Willem.
“Dat was gewoon makkelijker en bovendien
was het leuk dat er in de aftiteling van de film
ook weer Willem Groenewoud stond.” Vader
was een Groninger die op een dag een advertentie zag bij Boerderij Van der Lee aan de
Loenenseweg. Later ging vader de verzekeringen in en werd in de dienstwoning van de
Gemeente-School het gezin Groenewoud gesticht. Toen Willem senior koster van de kerk
werd verhuisden ze naar het Kerkplein.
“Iedereen kende mijn vader. Hij maakte niet
alleen de kerk en de school schoon maar deed
ook de begrafenissen, deelde medicijnen rond
en verzorgde speciale evenementen in de
kerk.” Vader Willem had blijkbaar de humor
gezien in de vele anekdotes die zijn zoon over
hem vertelt; Voor een concert in de kerk werd

een vleugel geplaatst maar een van de dragers
struikelde en toen braken de poten. Grote
commotie want zo kon het concert met 400 genodigden niet doorgaan. Vader Groenewoud
had snel de oplossing door om een grote bijbel
onder de kostbare piano te plaatsen met de gevleugelde woorden; “Ziet u wel, de bijbel lost
alles op!”.
Agent Koopmans
“Mijn jeugd in Vreeland was een groot feest.”
Willem ging naar de Openbare School maar
had ook vriendjes op de Christelijke School.
“Dat was helemaal geen issue, iedereen ging
hier goed met elkaar om en saamhorigheid in
Vreeland was gewoon. Als we niet op school
waren zat ik in een bootje op de Vecht met mijn
vriendjes.” Later organiseerde hij met vriend
Kees Beelaerts disco feestjes onder de naam ’t
Vat in het koetshuis van Vreedenhorst en met
Daan van Leeuwen Boomkamp draaide hij
plaatjes in het prieeltje achter in de tuin van
Slotzicht. “Bij de VIVO in Loenen kochten we
bier en we dronken ‘vieze’ Martini’s. Niet dat
blowen of ander gedoe, gewoon lol maken!”
Het ‘luilakken’ deden ze destijds nog op oudjaarsnacht. De grootste lol was, en wat dorpsgenoten ook wel op voorbereid waren, om alles wat niet vast aan een huis zat die nacht op
een grote hoop te gooien op de Breedstraat.
Hier kwamen de dorpelingen op nieuwjaarsdag hun tuinmeubelen en andere bezittingen weer ophalen. “Dit was geen vandalisme want er ging niets moedwillig kapot. Er werd ook niet echt gestolen want
iedereen kon zijn spullen gewoon weer
ophalen. Dat was wel even zoeken in die
grote berg maar dat waren de dorpelingen
hier wel gewend.” In die tijd waren er twee
agenten in het Vreelandse dorp. Die deden voortdurend hun best om de daders
van dit kattenkwaad in de kraag te vatten.
Agent Koopmans was daar één van. Toen
deze trouwe diender tijdens een van zijn
speurtochten eventjes van een kopje koffie genoot was zijn fiets plotseling verdwenen. Zijn stalen ros prijkte inmiddels op
het dak van de brandweerkazerne en het
halve dorp stond er juichend naar te kijken. Gelukkig kon agent Koopmans hier
naderhand toch ook wel de humor van inzien.
Dorpsfeesten
We hebben het vaker van onze OerVreelanders gehoord en ook voor Willem was
Koninginnedag in Vreeland toch wel het
hoogtepunt van het jaar. Tot zo’n tien jaar geleden deden de volwassenen ook volop mee aan
de diverse spelen zoals touwtrekken op het
Sperwerveld en een roeiwedstrijd op de Vecht.
Tegenwoordig zijn de spelen meer voor de
jongste jeugd en staan de volwassenen erbij te
borrelen. Willem heeft jarenlang het
Waterspektakel aan elkaar gepraat. Ook toen
waren het voornamelijk de volwassenen die de
lefgozers waren en deden oudere kinderen bij
uitzondering mee. Om zijn verhaal kracht bij
te zetten toont Willem mij een fotocollage die
laat zien hoe belangrijk Koninginnedag in
Vreeland voor hem is. “Op 30 april 2008 heb ik
mijn vrouw Jolanda vanaf het ponton voor De
Nederlanden tijdens het Waterspektakel via de
microfoon ten huwelijk gevraagd en volgende
week vieren wij ons vijfjarig huwelijk.”
Sindsdien doet Willem de live verslaggeving
van de nostalgische bromfietsrees tijdens het
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Dorpsfeest samen met zijn stiefdochter Kim
de Vink (23). “Dit blijft voor mij een uniek evenement waar ik oude bekenden en vrienden
van vroeger tref.”
Van Vreeland Oost naar Vreeland West
Van de Raadhuislaan verhuist de kleine
Willem met zijn ouders en zus naar het
Kerkplein. Later woont hij zelfstandig met zijn
verkering op de Bergseweg, verbouwt
Klapstraat 17-19 grondig, sticht een gezin en
woont inmiddels al jarenlang op de Vliet. “In
de tijd dat deze woningen werden gebouwd
noemde ik dit de Jambuurt; wel met een goed
beleg maar aan de andere kant van de Vecht
hadden ze ook boter en vlees op de boterham.”
Regelmatig doet hij zijn gasten die voor het
eerst in Vreeland komen gekscherend het volgende voorstel; “Voor 25 euro kan ik jullie binnen 2 minuten een rondleiding geven in een
waar Anton Piek dorp.” Willem steekt nog een
sigaartje op en als we naar buiten lopen komt
zijn nieuwe buurvrouw net thuis. Hoe laat zullen ze de wasdroger ophalen want Willem zou
daarmee toch helpen? Oost of West, Willem
heeft het gelukkig nog altijd enorm naar zijn
zin in Vreeland!

De Import-Vreelander

‘Muziekles doet kinderen goed’
Wie op de Boterweg wandelt hoort ter hoogte
van het kerkje vaak muziek én ziet een hond
voor het raam. In dit huis woont Marjolein
Bosman, onze Vreelandse muzieklerares. En
om het wat preciezer te zeggen: bij Marjolein
leert jong en oud piano of blokfluit spelen.
Maar deze import Vreelandse heeft meer in
huis: ze organiseert ook workshops beeldhouwen in haar atelier – voorheen kippenstal – aan
de Nigtevechtseweg bij haar aangetrouwde
neef oer-Vreelander Patrick Kolk.

Marjolein werd geboren in Rijswijk en groeide
op in Uithoorn. Al op jeugdige leeftijd had ze
twee dromen: blokfluit spelen én vliegen. Het
werd de muziek en na de middelbareschool
ging Marjolein naar het Conservatorium in
Amsterdam. Blokfluit werd haar hoofdvak,
aangevuld met piano, klavecimbel, slagwerk
en zang. Toen ze de opleiding had afgerond
speelde de andere droom weer op. Marjolein:
“Ik ben dus stewardess geworden bij
Transavia. Muziek bleef wel een belangrijke rol
spelen. Ik heb altijd in ensembles gespeeld én
ik mocht vaak mee op vliegreizen met allerlei
orkesten, waaronder het Concertgebouworkest. Natuurlijk regelde ik dan ook kaartjes
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voor de concerten in het buitenland. Daar gingen we dan met de hele crew naartoe.”
De Boterweg
Met haar man Justus woonde Marjolein in die
jaren in Maarssen. Aangezien ze vrienden had
in Vreeland, bezocht ze ons dorp regelmatig.
“Op een gegeven moment – al weer 32 jaar geleden – viel ons oog op dit huisje aan de
Boterweg. We waren gelijk verkocht èn we
vonden Vreeland heerlijk om te wonen.” Toen
Marjolein tien jaar samen was met Justus sloeg
het noodlot toe. Justus overleed. “Ik was in die
tijd heel druk en stortte me eigenlijk nog meer
op mijn werk. Ik maakte veel vlieguren, was
actief in de Vakbond voor Nederlands
Cabinepersoneel en daarna nam ik zitting in
de OR. Toen de historische Dakota in 1996 boven de Waddenzee neerstortte werd het me allemaal teveel. Ik zou die vlucht meemaken,
ware het niet dat ik vlak daarvoor had afgezegd. Alle inzittenden overleden. Mijn besluit
stond toen vast. Na 23 jaar vliegen werd het tijd
voor iets anders.”
Muziekles
Marjolein maakte een ommezwaai. Ze verbouwde haar hele huis naar eigen idee èn ze
kwam in contact met Oma Lieke die op een
woonboot aan de Nigtevechtseweg muziekles
aan kinderen gaf. “Het werd Lieke allemaal wat
teveel en ze vroeg of ik de lessen niet wilde
overnemen. Dat balletje is toen als vanzelf
gaan rollen. Er kwamen steeds meer kinderen
op blokfluit- en pianoles. Het beste is om jong
met een instrument te beginnen, bijvoorbeeld
met vijf jaar. Dan leer je het spelenderwijs.
Jonge kinderen zijn heel soepel met het opnemen van informatie. Verder vind ik het heel
belangrijk om ze kennis te laten maken met
klassieke muziek, om ze de muziek te laten beleven èn te voelen. Wat mij
betreft hoort het gewoon bij
de algemene ontwikkeling.”
Marjolein geeft lessen van
een half uur aan één kind,
dan wel volwassene. Twee
leerlingen kan ook, maar dan
duren de lessen een uur. Wie
interesse heeft kan zich aanmelden!
Workshops beeldhouwen
Inmiddels is Marjolein zich
ook gaan verdiepen in beeldhouwen en organiseert ze
beeldhouw-workshops in
haar atelier op de boerderij
bij Patrick, die getrouwd is
met haar nicht en haar gebombardeerd heeft tot oma
van hun twee kinderen. “Het
zijn gezellige creatieve dagen. Werken met o.a.
speksteen is heel ontspannend, inspirerend en
meditatief. De workshops zijn geschikt voor
alle leeftijden vanaf 6 jaar”, vertelt Marjolein
enthousiast. Marjolein geniet nog steeds van
haar leven aan de Boterweg. Ze heeft fijne buren met wie ze regelmatig te vinden is op de
golfbaan in Weesp. En dan is er nog het jaarlijkse ‘Boterweg toernooi’! “We gaan dan met
zo’n veertien buurtbewoners golfen. Verder
ben ik regelmatig op de boerderij van Patrick.
Ik help namelijk ook met het melken van de
koeien.” Dan moet Marjolein nog even op de
foto. En dat gebeurt natuurlijk samen met haar
grote vriendin Sunshine!

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

Onderhoud + APK
Schadeherstel, Taxatie en Reparatie
Afwikkeling met verzekering
Gratis vervangende auto

zorg
Meenthof 40 Kortenhoef tel: 035-6560548
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Bronzen Troffel voor ‘De Schuur’
“Welk monument vindt u het beste of mooiste
gerestaureerde pand van Stichtse Vecht en verdient volgens u de bronzen Troffel?” Deze oproep was enkele weken geleden te lezen in verschillende kranten. Van 21 augustus tot 11 september kon er gestemd worden. Tijdens de
Open Monumentendag op zaterdag 15 september, werd bekend dat de bronzen Troffel
gewonnen is door Melle en Kees Beelaerts van
Blokland. Zij kregen de Bronzen Troffel overhandigd uit handen van Gera Helling. De
bouw van de Schuur begon in 2005 en is ontworpen en eigenhandig gebouwd door eigenaar Kees Beelaerts. Het ontwerp is heel
Vreelands: zowel uiterlijk als detaillering zijn
overgenomen van een 19de eeuwse boerderij
op de Boslaan, die later verplaatst is naar de
Lindengracht (de zogenaamde Knollenboerderij). De constructie van de Schuur is in eigen
beheer gemaakt volgens een oud principe met
gebinten, korbelen en pen- en gatverbindingen van hout dat hoofdzakelijk uit de

Vechtstreek komt. De Schuur is niet alleen
functioneel te gebruiken om schapen of tropische planten in de winter te huisvesten. De
plek is ook bedoeld om kunst en cultuur uit te
dragen, zoals eeuwen geleden ook op buitenplaatsen gebeurde. Op verzoek worden er vanuit de Schuur rondleidingen over het terrein
van buitenplaats Vreedenhorst verzorgd.
S.B.

Buurt BBQ Bergseweg

Verkoop, onderhoud, APK, alle merken.
Wij zijn gevestigd bij u om de hoek in
Nieuwer Ter Aa. WELKOM!
Ter Aaseweg 8 / T.:0294-234449
info@vossestein.nl /www.vossestein.nl

AEROBICS VREELAND/LOENEN
www.buitenbeentje-aerobics.nl

Ieder jaar in het laatste weekend van augustus
of het eerste weekend van september organiseert iemand van de Bergseweg de Buurt BBQ.
Dit jaar vond deze plaats bij de landhuizen
‘Welgelegen’ en werd het georganiseerd door
Nanna & Andreas Koch-van Blaaderen, Marcel
& Tugba Dijkhuizen. De volgende families wa-

ren er: Van der Kruijf, Verhoeven, Poelma,
Oggel, Calis, de Mandt, Schoordijk, E. Stubbé,
M. Stubbé, Koch-van Blaaderen, Ruitenbeek,
Boelhouwer, Kalkman, Dijkhuizen. En dit jaar
op bezoek de familie van Wezel uit Engeland.
De foto is genomen in de foto & film studio van
Andreas Koch, aan de Bergseweg.

De derby tussen Vreeland - Loenen

Het trotse Vreelandse team direct na de overwinning op Loenen tijdens de jaarlijkse streekderby
Loenen-Vreeland, die op 25 augustus werd gehouden op de Heul. Het was de 17de keer dat de wedstrijd gespeeld werd. De wisselbeker is het hele jaar te bewonderen in Lokaal Zuid.

8 september 2013
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Welkom!

w: www.orthodontiepraktijkhilversum.nl

In deze nieuwe Vreelandbode kunnen jullie
het verslag van het Dorpsfeest van Lotteke,
Felien en Noa lezen. Wat vonden jullie van het
Dorpsfeest? Hebben jullie er net zo van genoten als wij? En natuurlijk is er nog meer te lezen; Elisabeth heeft 2 raadseltjes voor jullie en
wij waren nieuwsgierig wat een aantal kinderen op het schoolplein van Vreeland vinden.
Maar er staat ook een hele vreemde tekst in
deze Kinderpost, weet jij wat er staat?
Veel leesplezier!

zijn er kinderactiviteiten, dit jaar konden de
kinderen knutselen, verven, plakken en naaien. En voor de kleintjes is er eendjes vissen.
Voor de ouders is er een loterij en hapjes en
drankjes. Er was ook een brommerrees, nummer 16 won dit jaar. De prijs was een gouden
fietsband met een gouden fietsenhouder. De
mensen vinden het gezellig en leuk. Er zijn
kinderkaarten en dinerkaarten. Met de kinderkaarten kon je komkommer, chips, poffertjes, broodje worst en een ijsje krijgen. De loterij was weer spannend, vooral met de hoofdprijs. En daarna lekker chillen.

Interviews

Tijdens het dorpsfeest hebben we ook aan een
aantal mensen gevraagd wat ze van het dorpsfeest vinden!

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

auto oskamp
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• Ook voor uw winterbanden en opslag
• 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
• 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.

Nieuw gezicht

Hoi kinderen van Vreeland, dit is de eerste keer
dat ik de Kinderpost voor jullie maak. Maar
wie ben ik dan? Mijn naam is Wietske en ik
ben 37 jaar. Ik woon met mijn man en 3 kinderen sinds 1,5 jaar in Vreeland en wij vinden het
hier heel erg leuk! Op de foto zie je mij met
mijn oudste dochter, Fien. Fien zit in groep 3
bij juf Monique en mijn tweede dochter heet
Jet en zit in groep 2 bij juf Fennie. En dan hebben we ook nog een zoontje, hij is 3 en heet
Rob. Ik vind het geweldig leuk dat ik voor jullie de Kinderpost mag maken, maar.... daar
heb ik ook jullie hulp bij nodig! Doen jullie
mee? Lees verderop hoe je mee kan doen.

Verslag van het Dorpsfeest

Ieder jaar is er een heel leuk feest in Vreeland!
Vreeland noemt dit het Dorpsfeest. Ieder jaar

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

De reporters: Lotteke, Felien & Noa

Marleen: “Dat je feest viert met het hele dorp”
Linda: “Ontzettend gezellig”
Patricia: “Ik vind het dorpsfeest heel gezellig,
hele leuke sfeer”
Renate: “Fantastisch dat dit in een dorp gebeurt”
Yvonne: “Ik vind het leuk dat het eten altijd zo
goed geregeld en lekker is”

Raadsels

Twee raadseltjes van Elisabeth:
Drie apen zitten in een boom; de vader, de
moeder en het kleine kindje. BOEM! Ze vallen
uit de boom. Het kleine aapje telt en zegt: nu
liggen we met z’n vijven op de grond.
Ra ra hoe kan dat?
Bart en Herb lopen op de brug. De brug krakt
door. Plons! Ze vallen in de vecht. Bart heeft
nat haar, Herb niet.
Ra ra hoe kan dat?
Weet je het antwoord echt niet? Verderop in de
Kinderpost staat het antwoord.

