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Huttenbouwen 2009 was weer een groot suc-
ces! Met het thema ‘het wilde westen’ werd
het weiland bij familie Van der Paauw in 3 da-
gen omgetoverd tot ‘Peacock City’.  Er was
een gevangenis gebouwd, een saloon, er wa-
ren sheriffs aanwezig. Donderdagavond
kwam de brandweer controleren of de hut-
ten brandveilig waren voor de overnachting.
Bij één hut moest de brandweer een nooduit-

gang zagen. Toen de ouders om 21.00 uur ver-
trokken waren, had de organisatie een gezel-
lige bonte avond geregeld. Een nachtelijke
wandeling door de weilanden, broekhan-
gen, lasso gooien en natuurlijk op een schiet-
schijf schieten. Na een, gelukkig droge,
nacht, waarin weinig geslapen en veel ge-
snoept is, gingen alle 65 kinderen op vrijdag-
ochtend  moe maar voldaan naar huis. 

Huttenbouwen
Van de redactie
Wij als redactie hebben een heerlijke zomervakantie achter
de rug en hebben weer een informatief blad voor u in elkaar
gezet. U kunt genieten van verhalen over het historisch festi-
val van afgelopen weekend, de waterpret in Vreeland en u
kunt informatie lezen over het komende dorpsfeest en de
opening van de muziektent. Verder hoopt de EHBO vereni-
ging op terugkomst van de verdwenen verbandkoffer. Wij
wensen u veel leesplezier! De redactie

Singel 1
3633 CW Vreeland

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

In het dorp was het uitermate stil, ieder-
een was weg. Ook de leden van de
Dorpsraad waren met vakantie en zo-
doende zijn er minder vergaderingen ge-
weest dan normaliter.
Begin augustus is de Dorpsraad benaderd
door de Stichting Duurzame Vechtstreek
met het verzoek een Manifest te onderte-
kenen. Dit Manifest had betrekking op de
herindelingsplannen die er liggen. Dat de
herindeling een complex onderwerp is
moge blijken uit de jarenlange discussie
die hierover gevoerd is en de impasse
waarin deze uiteindelijk beland is. Ook
voor de Dorpsraad Vreeland is het een in-
gewikkeld onderwerp, waarover zij niet
zondermeer een standpunt wil en kan in-
nemen. Het Bestuur is van mening dat de
leden van de Dorpsraad Vreeland zich
hierover moeten kunnen uitspreken, alvo-
rens zij kan besluiten het Manifest te on-

dertekenen. Hiervoor is een ledenraadple-
ging nodig waaraan voorafgaande de ver-
schillende standpunten zorgvuldig be-
licht dienen te worden zodat een ieder
een weloverwogen afweging kan maken.
Het Bestuur van de Dorpsraad Vreeland is
niet in staat om voor de gevraagde datum
vanwege én het korte tijdsbestek én de va-
kantieperiode een dergelijke ledenraad-
pleging te organiseren. Gelet op het hier-
boven gestelde, heeft het Bestuur daarom
besloten van ondertekening van het
Manifest te moeten afzien.
Wat ons zeer vreugdevol stemde was een
stukje in de VAR van 6 augustus omtrent
de N201. Daaruit blijkt dat de provincie
het aquaduct ter hoogte van Vreeland op
haar wensenlijstje heeft staan.
Langzamerhand begint er schot te komen
in het aquaduct verhaal. Wij houden u op
de hoogte! R.v.M.

Bericht van de Dorpsraad

Het belooft zaterdag 12 september een gezellig en gevarieerd
programma te worden op het jaarlijkse Dorpsfeest. Dit jaar is
gekozen voor een later moment in het jaar omdat veel dorpsge-
noten verleden jaar nog op vakantie waren of juist terugkwa-
men in het weekend dat het dorpsfeest plaatsvond. Ook waren
er op die datum veel activiteiten in omliggende gemeenten.

Wat staat er op 12 september te gebeuren? 
Allereerst de kinderactiviteiten voor de jeugd. Juf Sandra zal
wederom acte de présence geven van 16.00 tot 18.00 uur en
dat staat garant voor veel gezellige activiteiten. Ook zullen er
weer leuke speelattributen zijn zoals een heuse windtunnel,
een super springkussen en nog veel meer. Vervolgens zal een
troubadour zijn opwachting maken voor de gezellige muzi-
kale omlijsting voor en tijdens de traditionele brommerrees,
inmiddels uitgegroeid tot een amusementstuk en spektakel
van jewelste.                               Lees verder op pagina 3 Vervolg van

Dorpsfeest 12 september 2009
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tel.: 0294 - 23 22 40

Weekenddienst huisarts
tel. 231410 en luister de band af
Voor dringende hulp van de huisarts 
‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend
belt u de centrale van de Huisartsenpost
Gooi en Vechtstreek tel. 0900 9359

Gemeentehuis Loenen
tel. 236262 E-mail: gemeente@loenen.nl
Open: ma t/m vr 09.00-12.00 uur
www.loenen.nl

Politiepost Loenen
tel. 0900 8844
ma- en don-middag van 13.30-16.30 uur

Apotheek ‘s-Graveland
tel. 035 6562110
Meenthof 32-34, 1241 CP Kortenhoef

Apotheek Loenen
tel. 232703
Albrechtlaan 2, 3632 BB Loenen

Verloskunde Wijdemeren - Vreeland
tel. 035 6953522 Thera van Erp

Stichting Welzijnsbevordering Ouderen
tel. 233034 Centrale meldingspost 
Mw Severien,  Vredelantstraat 11
Bgg  tel. 234049
Mw Kraan, J. van Nassaustraat 14

Zuwe Algemeen Maatschappelijk Werk
tel. 0346 263094
Angstel 138, 3621WC Breukelen
Spreekuur ma t/m vr 09.00-10.00 uur

Zuwe Thuiszorg
tel. 0346 260060
Angstel 138, 3621WC Breukelen

Wzc 't Kampje
Dagverzorging ma., di., do., vrij. 
Huishoudelijke ondersteuning 
tel. 233159

Dierenarts
tel. 231315
W.J.H. Thijs, Straatweg 75, Loenen 

Dierenambulance Hilversum e.o.
tel. 035 6830300
www.dierenambulancehilversum.nl

Dorpsraad Vreeland
p/a Raadhuislaan 3, Vreeland
tel. 231558 of 06 15908850
e-mail: info@dorpsraadvreeland.nl

Vivium Klantenservice
Woonzorg-Thuiszorg-Services
Postbus 406, 1270 AK Huizen
Tel. 035-6924924
www.vivium.nl

Agenda

De Vreelandbode is een uitgave van
Stichting Vreelandbode (KvK 30238883)
Rekening 11.27.81.632 t.n.v. Stichting
Vreelandbode
Postadres: p/a Duinkerken 5, 3633 EM
Vreeland Email: info@vreelandbode.nl
Redactie: Sandra Boogert, Grace
Inklaar, Juliette Jonker, Annelies
Weijschedé, Renée Bink, Saskia lutje
Beerenbroek-Nooij en Barbara Mees
Met medewerking van: 
Harold Linnartz, Lis van Haagen, Roos
van Monsjou en Engeline van Ee.
Contactpersoon verenigingen:
Sandra Boogert.
Advertenties: Karin van Dis:
info@vreelandbode.nl  
Tarieven advertenties op aanvraag
Administratie: Carola Marseille 
(penningmeester)  
Website: Rens van der Meer. 
Oplage: 1000 exemplaren. Drukker:
Dunnebier Print, Nederhorst den Berg
Kopij voor de volgende Vreelandbode
uiterlijk 9 september 2009 inleveren via
info@vreelandbode.nl.  De volgende
Vreelandbode komt uit op 17 septem-
ber 2009.
De redactie behoudt zich het recht voor om de
aangeleverde teksten in te korten!

Protestantse Gemeente Vreeland
zon. 23 aug. 10.00 uur ds. R. Abma
zon. 30 aug. 10.00 uur ds. R. Abma
zon. 6 sept. 10.00 uur ds. R. Abma
zon. 13 sept. 10.00 uur ds. R. Abma
zon. 20 sept. 10.00 uur ds. R. Abma
zon. 27 sept. 10.00 uur ds. S. de Vries         

Ludgerus Parochie Loenen
zon. 16 aug. 10.00 uur Pastor van Os - 

Woord en Communieviering
zon. 23 aug. 10.00 uur Pastor Geurtsen
zon. 29 aug. 10.00 uur Pastor Geurtsen
zon. 6 sept. 10.00 uur Werkgroep 

Woord en Communie/koffiedrinken
zat. 12 sept. 19.00 uur Pastor Geurtsen

Belangrijke telefoon-
nummers en adressen

Kerkdiensten

Colofon

Gezondheidscollectief 
Vreeland

Fetha 3
* Dieet- en voedingsvoorlichting

Mw. Y. van Erp, tel. 0294 - 26 54 48

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

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

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

Nu-20 sept. Expositie Joke Stapper en 
Renée Aus dem Kamen 
in ‘t Kampje Loenen

29 aug. Muziek aan de Sluis, 
20.45 uur Nieuwersluis
Theekoepelparade over de 
Vecht met muziek en theater

30 aug. Zwemmen op de Wijde 
Blik, Kleizuwe 131
Vlooienmarkt Sperwerveld

3 sept. Seniorentocht 2009
12 sept. Monumentendag, 

Grote Kerk open van 
10.00 tot 15.00 uur
Dorpsfeest vanaf 16.00 uur

13 sept. Opening Muziektent om
14.00 uur

17/18 sept. Verhuizing CSV naar 
de nieuwe school

17 sept. Vreelandbode september
4 okt. Dierendag
10 okt. Brother Flower in de Taveerne
19/23 okt. Herfstvakantie

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

Bruiloften

Partijen

Recepties

Vergaderingen

Presentaties

Seminars
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Afgelopen seizoen
heeft onze afdeling
weer een beginnerscur-
sus voor het EHBO
Eénheidsdiploma geor-
ganiseerd. Alle deelne-

mers zijn hiervoor geslaagd. Zij waren al-
len van mening dat een opleiding voor
het EHBO-diploma in deze huidige tijd
toch eigenlijk een must is.
De meeste ongelukken gebeuren in en om
het huis. Het zal u toch niet gebeuren dat
één van uw kinderen of een naaste bij een
ongeluk betrokken raakt en u staat met
uw handen in het haar, omdat u niet weet
wat u moet doen. Voordat de dokter of een
ambulance ter plaatse is gaan kostbare
minuten verloren. Het kan heel belang-
rijk zijn om eerste hulp te verlenen, denk
maar eens aan een hartaanval of iets der-
gelijks. Hierbij telt echt elke seconde. Om
hier wat aan te doen kunt u een EHBO-cur-
sus gaan volgen. Dit is zeker ook belang-
rijk bij de vele huisongevallen. Dan raakt
u niet direct in paniek omdat u weet wat
u moet doen. 
Er zijn reeds enkele geïnteresseerden voor
een cursus. Bij voldoende deelname zijn
wij voornemens om in november weer
een beginnerscursus te starten, waarbij
ook de hartreanimatie wordt beoefend.
Tevens wordt er geleerd hoe de AED
(Automatische Externe Defibrillator) te

bedienen. De oefenavonden worden dan
gehouden op woensdagavond in het
Dorpshuis te Vreeland.

Bent u geïnteresseerd? Bel dan voor inlich-
tingen met Henk Griffioen, tel. 231846. 

EHBO verbandtas weg!
De EHBO vereniging Vreeland heeft enige
tijd geleden een EHBO verbandtas/-koffer
uitgeleend in verband met een evene-
ment, maar heeft deze tot op heden niet
teruggekregen. Wij willen een dringend
beroep doen op degene die weet waar
deze verbandtas/-koffer zich bevindt, om
zich te melden. Wij zijn hierdoor gedu-
peerd en hebben nu geen koffer meer be-
schikbaar die wij in bruikleen kunnen ge-
ven voor (lokale) evenementen. Het gaat
om een zwarte tas/koffer met aan de ach-
terzijde een sticker met het 112-logo. Aan
de binnenkant is de tas/koffer voorzien
van witte lades waar het diverse verband-
materiaal in zit. Wij zijn de eerlijke vinder
zeer erkentelijk wanneer hij/zij deze
tas/koffer bij ons terugbrengt zodat ook
anderen hier gebruik van kunnen maken. 

Bij voorbaat dank!
Namens de EHBO vereniging Vreeland,
Henk Griffioen
Voorstraat 12, Vreeland
Telefoon: 0294-231846
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Voorstraat 20  Vreeland  tel. 0294 - 23 14 22

Maandag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagmorgen geopend van
08.30 tot 13.00 uur.  Zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur.

Beginnerscursus EHBO afdeling Vreeland 

Onze zon is een van de vele sterren die samen met grote wol-
ken van stof en gas in de ruimte ons Melkwegstelsel vormt,
een onvoorstelbaar grote schijf met een diameter van 100.000
lichtjaar. Wij bevinden ons ongeveer halverwege in de schijf
en draaien eens in de 220 miljoen jaar een rondje om het cen-
trum met een snelheid van goed 220 kilometer per seconde.
In het centrum bevindt zich zeer waarschijnlijk een groot
massief zwart gat. De Melkweg kunnen we vanuit Vreeland
zien - het zwarte gat niet - maar dan moet het wel goed don-
ker zijn. De Melkweg is zichtbaar als een sluier die de hemel
omspant en is te vinden door op zoek te gaan naar het  ster-
renbeeld Cassiopeia. In augustus en september staat dit ster-
renbeeld vrijwel recht boven je hoofd als een grote W en de
Melkweg loopt er in de lengterichting doorheen. Hoe verder
je naar het zuiden reist, des te helderder lijkt de Melkweg te
worden. Wellicht heeft menig Vreelander in de afgelopen pe-
riode op een plek in Zuid-Europa genoten van de nachthemel
en zich afgevraagd waarom de Melkweg daar zoveel beter te
zien is. Dat komt niet alleen omdat het op de meeste plaatsen
in Europa donkerder is dan in Nederland. Hoe verder je naar
het zuiden reist, des te meer kijk je ook in de richting van het
centrum van de Melkweg. Op het zuidelijk halfrond is de blik
zelfs overweldigend. Vanuit Vreeland is alleen de lichtzwakke-
re buitenkant van de Melkweg te zien. H.L.

Hemel boven VreelandDorpsfeest 12 september 2009

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.

Wilt u ook adverteren? Mail naar:

info@vreelandbode.nl
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Als de benzinedampen zijn opgetrokken
komen de inwonenden van ons dorp dit
jaar bijzonder aan hun trekken als het om
het avondprogramma gaat. Een geweldig
zangduo dat zowel ‘easy listening’ als ‘gol-
den oldies’ ten gehore zal brengen terwijl
de bekende smakelijke hapjes weer ver-
zorgd zullen worden door onze onderne-
mende middenstand. Dit jaar wordt tevens
een loterij gehouden met leuke prijzen.
Loten kunnen worden gekocht bij Slagerij
Dalhuisen, Tierelantijn, de Dagmarkt,
Taveerne de Vecht en bakkerij Schouten.
Prijzen zijn o.a. een weekend in een hotel,
diner voor twee personen in De Nederlan-
den, een boottocht met gezelschap over de
Vecht, pannenkoeken eten voor 4 personen
bij Pannenkoekenhuis Noord Brabant en
nog veel meer leuke prijzen beschikbaar
zijn gesteld door diverse Vreelandse onder-
nemers. Overigens verbinden we dit jaar

een eenvoudige “prestatieplicht” aan de
prijswinnaars doordat een Quiz-element
wordt ingebouwd. Hierdoor hoopt de orga-
nisatie de lotenkopers naar het dorp te trek-
ken. Wat deze avond extra bijzonder zal ma-
ken is het optreden van de mysterieguest,
bekend van zowel televisie als radio. Een op-
treden wat u niet wil en mag missen.
Kortom noteer 12 september in uw agenda!
Tot dan!! Namens de bedrijfsvereniging en
de organisatie wensen wij u alvast een heer-
lijke dag toe.

Op zoek naar een heerlijk ruim familiehuis in Vreeland?
Dan is dit het huis wat u zoekt op De Vliet 22! 

Een perfect onderhouden vrijstaande villa met 
dubbele garage en prachtige tuin rondom met diverse
terrassen (Z), zeer comfortabel met o.a. woonkeuken, 

2 badkamers en 4 slaapkamers (ca 225m2/ 650m3).
Het behoort tot de mogelijkheden om een kleiner huis

in Vreeland in te ruilen.

Inbrekers pakken luxe wagen naar werk
Bij een inbraak in de nacht van woensdag 12
op donderdag 13 augustus werd gebruik ge-
maakt van twee Audi’s.   Rond 03.05 uur
kreeg de politie de melding dat er was inge-
broken bij een tankstation aan de Singel.
Agenten gingen ter plaatse, maar de ver-
dachten bleken al te zijn gevlogen. Uit bewa-
kingsbeelden bleek dat de inbraak was ge-
pleegd door vier verdachten. Zij reden in een
grijze Audi A4 sedan met een schuifdak en
een zwarte Audi A4 cabriolet. Het viertal for-
ceerden de toegangsdeuren en namen een
partij sigaretten uit het tankstation weg.
Daarna verdwenen zij.   Signalementen:
Man met zwart bol (mogelijk bomber-) jack,

capuchon en zwarte trainingsbroek; Man
met donkerkleurig Adidas trainingsjack en
een blauwe spijkerbroek; Man met blauwe
jas, blauwe spijkerbroek, capuchon en don-
kerkleurig petje; Man met gele bodywarmer
of trui, donkere trainingsbroek   Aan getui-
gen van de inbraak tussen 02.45 uur en
03.05 uur en aan mensen die menen de ver-
dachte(n) te (her)kennen, vooral in combina-
tie met de grijze Audi A4 sedan met schuif-
dak en een zwarte Audi A4 cabriolet, wordt
verzocht contact op te nemen met de politie
van district Rijn & Venen op telefoonnum-
mer 0900-8844 of via Meld Misdaad
Anoniem op telefoonnummer 0800-7000. 
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Houd 
Vreeland 

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

Paul Makelaars OG B.V.
Brugstraat 1, 3632 EH Loenen a/d Vecht

Tel. 0294 - 238 080 fax 0294 - 234 080
info@paulmakelaars.nl  www.paulmakelaars.nl

* VERKOOP * SCHADE * REPARATIE * APK*
Binnenweg 24c - Loenersloot - Tel. 0294-293300

Buitenzonwering
Binnenzonwering

Rolluiken
Horren

• Shutters
• Terrasoverkapping
• Lifestyle artikelen
•

Showroom: Nieuw Walden 33
1394 PA Nederhorst den Berg

Tel. 0294-255501 www.rofazonweringen.nl

Het was een drukte van be-
lang vorige week op de
Kleizuwe. Op de boerderij
van Simon van de Paauw

was het jaarlijkse hutten
bouwen voor kinderen van

de basisschool. Even verder werd ook op het
terrein van Johan Beukeboom hard ge-
werkt. Hij maakte zijn landerijen klaar voor
het Historisch festival, dat inmiddels der-
mate is gegroeid dat het 7 hectare nodig
heeft. Het “Historisch festival Vreeland”
wordt eens in de twee jaar georganiseerd
door de Stichting Historie Herleeft in de
Vechtstreek en  is inmiddels uitgegroeid tot
een evenement met meer dan 1000 histori-
sche voertuigen waaronder perfect geres-
taureerde tractoren en landbouwwerktui-
gen, maar ook oude bromfietsen, stoomma-
chines, motorfietsen, (vracht)auto’s, leger-
voertuigen, stationair motoren enz. De be-
zoekers, afkomstig uit alle windstreken,
konden afgelopen weekend genieten van al
hetgeen de deelnemers uit heel Nederland
en enkelen van over de grens hebben mee-
genomen. Dit alweer 9e festijn had het the-
ma “Oogst in de Vechtstreek”.  Vrijdagavond
startte het programma met een verlichte
avondvaart over de Vecht en een optreden
van het havenkoor bij de Van Leerbrug.
Op zaterdag was het al gelijk een gezellige
bedoening. Mensen liepen langs de opge-
poetste voertuigen en zaten in het zonnetje

op het terras van de grote tent. Of ze gingen
voor 1 euro op een van de boten die in het
Hilversumse kanaal lagen mee voor een
tochtje. Op de ambachtenmarkt, in een
heuse Oud-Hollandse dorpsstraat werd
door oude ambachtslieden het straatleven
uit een klein Vechtdorp nagespeeld en kon
kennis worden gemaakt met verschillende
oude ambachten, zoals rietvlechten, leerbe-
werken, houtsnijwerk, kantvlechten enzo-
voort. Met vogelveertjes werden levensech-
te vogelschilderijtjes gemaakt en er was een
heuse ouderwetse kapper die met een knip-
mes voor gladde kinnen wist te zorgen.
Naast de ambachtenmarkt waren er kraam-
pjes waar boerderijspeelgoed, klompen en
kleding, kaas en nog veel andere artikelen
werden verkocht. Er werd een klederdracht
show gegeven en kinderen werden rondge-
reden met paard en wagen en konden met
eigen ogen bekijken hoe klompen gemaakt
worden, zelf tin gieten, glas beschilderen of
lekker springen op het springkussen. Ook
voor de inwendige mens werd met verschil-
lende eetkramen goed gezorgd. In de mid-
dag ging de collectie tractoren onder aan-
voering van Rijk Zeldenrijk de weg op, ge-
volgd door de bromfietsen. Zij maakten een
mooie rit door het Vecht en plassengebied. 
Ook zondag kwamen, alweer geholpen
door het prachtige weer, dagjesmensen in
grote getale naar Vreeland toe om van alle
mooie voertuigen en activiteiten te genie-

ten. Er werden demon-
straties maaien en dorsen
gegeven. Er was een optre-
den van een boerendans-
groep en ook het smart-
lappenkoor zorgde voor
een gezellige sfeer. En al
sprak een enkele
Vreelandse bewoner gek-
scherend (en onterecht)
van het “oud-roest-festi-
val”, voor de meeste be-
zoekers is het doel van het
festival bereikt: Er is zicht-
baar gemaakt hoe “de
landbouw van toen” in
zijn werk ging en het was
oergezellig.  S.B.

Internationaal Historisch Festival Vreeland

Te huur in Vreeland:
Lindengracht 23
Goed onderhouden, karakteristieke woning 
met patiotuin.

Bijzonderheden: woonkamer v.v. open (gas) 
haard, houten vloer en openslaande deuren 
naar de tuin, woonkeuken voorzien van 
diverse apparatuur, wasmachine/wasdroger.
Royale open slaapruimte openslaande deuren 
naar zonnig dakterras, open badkamer, ligbad,
wastafelmeubel en 2e toilet. Deze woning is 
voorzien van alle denkbare comfort.
Vloeroppervlakte: 95 m2.
Huurprijs: € 995,- per maand.

Voor meer informatie bel 020-6646436 
of mail naar info@hoen.nl

GEZOCHT

0294-230124             06-10002629

Lieve oppas voor Anne (6) en Jelle (9) bij ons thuis in

Vreeland. Het gaat om 1 tot 3 dagen na school per week.



Bericht van de gemeente
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Huiswerkcursus                           Bijlessen

www.studycompany.nl 0294-234883
Breukelen & Bussum

DEMPER CONSULTANCY

DCDC
DEMPER CONSULTANCY
FINANCIEEL ADMINISTRATIEF ADVIESBURO

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

Bergseweg 18, 3633 AK Vreeland
Tel. 0294 - 234416
info@groenpartners.nl
www.groenpartners.nl

Op zaterdagmiddag 29 augustus a.s. vindt
voor de eerste keer de Theekoepelparade
plaats, een culturele tocht over de  Vecht.
Het publiek vaart in sloepen naar een
drietal theekoepels waarin optredens in
de sfeer van de Gouden Eeuw zullen
plaatsvinden.  Er zijn meerdere aanvangs-
tijden tussen 12.15 en 13.30 uur. Kaarten
voor deze totaalbelevenis, die een kleine 4
uur duurt, kosten € 47,50 (inclusief sloe-
pentocht, hapjes en drankjes, voorstellin-
gen en afternoon tea) en zijn te koop via
de website www.loenencultuur.nl.
Molen De Hoop in Loenen aan de Vecht is
het begin- en eindpunt van de tocht. Het
publiek wordt ontvangen door “les Tantes
Déviantes”, twee dames uit de Gouden
Eeuw, die hun gasten verbaal en vocaal in
de stemming brengen voor de rest van het
evenement. Na de inscheping in sloepen,
voorzien van hapjes en drankjes, wordt
koers gezet naar Vreeland, Loenen en rich-
ting Nieuwersluis. Onderweg wordt uitge-
stapt bij een drietal theekoepels, waarin
korte optredens plaatsvinden. 
De Theekoepelparade is een initiatief van
de Culturele Raad Loenen, in samenwer-
king met de Rotary Breukelen-Vecht-

streek. De meeropbrengst zal gaan naar
“Vecht Voor Kinderen”, een project van de
Rotary voor kinderen in Nederland en
daarbuiten en naar de Stichting Culturele
Raad Loenen, ter verwezenlijking van
meer culturele projecten. Meer informa-
tie over de Theekoepelparade vindt u op
de website www.loenencultuur.nl of kunt
u krijgen via loenencultuur@gmail.com.

Theekoepelparade 
Sloepentocht over de Vecht met Muziek en Theater in de Theekoepels

De nieuwbouw van de ‘Brede school
Vreeland’ nadert zijn voltooiing. Naar
verwachting zal het gebouw en het speel-
plein aan de kant van de Spoorlaan in de
week van 24 augustus 2009 worden opge-
leverd. Een paar weken geleden hebben
de kinderen, die nog gebruik maakten
van het restant van de oude school, dat
pand verlaten. Met de sloop van dit deel
zal naar verwachting 17 augustus wor-
den begonnen en zal een week of drie ver-
gen. Zo snel mogelijk nadat de sloop is af-
gerond zal met de aanleg van het speel-
terrein aan de kant van de N201 en de
aanliggende omgeving worden begon-
nen. Overleg daarover met de betrokke-
nen heeft inmiddels plaatsgevonden en
de daarvoor benodigde gelden zijn in-
middels door de gemeenteraad beschik-
baar gesteld.
In de weken volgend op de oplevering van
de nieuwbouw zullen de leerkrachten de

ruimten inrichten en zullen ook allerlei
nieuwe schoolspullen worden bezorgd.
De verhuisauto’s zullen op donderdag, 17
en vrijdag, 18 september 2009 alles van-
uit de CSV (Floraweg) en vanuit de tijdelij-
ke units aan de Fetha/Vredelantstraat
naar de nieuwbouw verhuizen.
Maandag, 21 september 2009 zal de eer-
ste les-/speeldag in het nieuwe gebouw
zijn.  In de daarop volgende dagen heb-
ben de gebruikers de gelegenheid de
oude gebouwen verder leeg te ruimen.
De sloop van het oude CSV-gebouw en het
weghalen van de tijdelijke units zal
plaatsvinden vanaf 24 september 2009.
Punt van overleg is nog de wijze waarop
het rond het STAG-gebouw vrijkomende
terrein zal worden heringericht.
Daarover zijn van omwonenden signalen
ontvangen. Overleg daarover met hen en
met de STAG (deels eigenaar van de be-
treffende grond) zal nog plaatsvinden.

Oplevering nieuwe school Vreeland

WICO
DIENSTVERLENING

GLAS- EN GEVELREINIGING
Willem Dolman

Vredelantstraat 29 • 3633 EA Vreeland • Tel. 06 295 529 64

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

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

Dit jaar organiseert jeugdclub “de Cocon”
uit Vreeland voor de zesde keer de avontu-
rentocht op vrijdagavond 25 september
2009 op sportpark “De Heul” in Loenen
aan de Vecht, ditmaal met het thema
“Piraterij”. Er zal een tocht worden uitge-
zet die door een 150-tal kinderen, verdeeld
in groepjes, zal worden gelopen. De groe-
pen gaan onder begeleiding van
ouders/begeleiders en komen onderweg
onverwachte en spannende “piraten”-situ-
aties tegen. De opkomst voor de tocht
wordt elk jaar groter, daarom hebben wij
ook uw hulp nodig. Vindt u het leuk om
creatief en inventief een “act” in elkaar te

zetten om daarmee de kinderen van de ge-
meente Loenen een onvergetelijke avond
te bezorgen? Dan willen wij u graag alvast
uitnodigen voor de twee vrijwilligersavon-
den op donderdag 3 september en 17 sep-
tember om 20.00 uur in de Til. Tijdens
deze avonden zal de organisatie de opzet
en invulling van de tocht uitleggen en wil-
len wij samen met de vrijwilligers de acts
die tijdens de tocht te zien zijn vormgeven.
Graag horen wij van u per e-mail of u ons hier-
bij wilt helpen: piratentocht@gmail.com
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u
contact opnemen met Kees Hulsman, tel.
231923, of Klaas van der Burg, tel. 231594

Piratentocht op 25 september 2009
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Bedrijvigheid in Vreeland
Monique Valkenburg van The Image Company

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

Monique woont sinds drie jaar op de
Voorstraat in Vreeland waar ook haar be-
drijf ‘The Image Company’ is gevestigd.
Een bedrijf dat zich bezig houdt met ima-
go zowel zakelijk als privé.
Hoe ben je in Vreeland terecht gekomen? 
“Drie jaar geleden was de tijd rijp om de
grote ommezwaai van Delft naar
Vreeland te maken: mijn zoon was oud ge-
noeg om zichzelf te redden en mijn
vriend woonde in Vreeland.  Ik ben gebo-
ren en getogen in Delft maar toch mis ik
die stad niet. Vreeland is zo’n heerlijk
oord om te wonen vanwege het water, de
rust en de privacy: je maakt een praatje en
het is goed.” 
Hoe ben je op het idee van 
The Image Company gekomen?
“In Delft werkte ik de laatste 6 jaar full-
time in een managementfunctie bij
BurgGolf, een bedrijf met toen 7 golfba-
nen. Heerlijk om te doen maar wel zwaar.
Ik hield me vooral bezig met procedures
en personeelsbeleid. Toen dacht ik al na
over de uitstraling die je als bedrijf moet
hebben. Ook over het onderscheid tussen
verschillende functies: wat straal je uit en
hoe herkenbaar ben je? Voorbeeld: als
‘een man in pak’ bij de Blokker dozen uit-
pakt dan weet je dat hij ondanks die bezig-
heid toch de baas is.”
Het had haar interesse en er bleken ook
opleidingen voor te bestaan die Monique
volgde. In 2004 richtte ze haar bedrijf op.
Had je als kind al wat met kleuren? 
“Zeker! Ik kocht als kind van mijn zakgeld
van die dure pastelpotloden. Ik legde ze
dan op kleur, zonder er ooit mee te kleu-
ren, overigens.  Ik word vrolijk van kleur.” 
Toch is het interieur van haar studio rus-
tig en neutraal. Dat heeft Monique vooral
gedaan omdat er ook veel mannen komen
voor adviezen. Ze moeten niet worden af-
geleid door ‘tuttendingetjes’. Als ze een-
maal aan het werk gaat ontstaat er vanzelf
‘een zee van kleur’. 
“Soms zie je mensen op tv en word je afge-
leid door hoe iemand zich kleedt. Je kunt
nog zoveel kennis en expertise overdra-
gen maar als de stropdas niet klopt, komt
de boodschap toch minder over. Mensen

vormen zich een mening, zeker bij de eer-
ste indruk. Je kunt dan zeggen dat je daar
geen boodschap aan hebt maar dan doe je
jezelf wel tekort.” En toen werd deze re-
porter samen met haar dochter meegeno-
men in de wereld van kleur van Monique:
fascinerend om te zien wat kleuren doen
met je gezicht, als je erop let! Voor de spie-
gel wordt je gezicht afwisselend spranke-
lend, dof, uitdagend, streng, sereen etc.
door de gekleurde doeken die om je hals
worden gelegd. Een kleuradvies heeft niet
alleen te maken met kleding maar ook
met je haarkleur, make-up en accessoires.
En dat is nog maar een klein facet van de
dingen die Monique doet met haar vak.
Kleuren en contrast zijn belangrijk, ook
de stijl van kleden maar vooral ‘wat wil je
op welk moment uitstralen’. Wat draag je
bijv. op een sollicitatiegesprek als je solide
en zelfverzekerd over wilt komen? 
Monique kan daar veel, verhelderend en
enthousiast over vertellen. 
Deze reporter en haar dochter fietsten in
ieder geval voor hun gevoel veel mooier en
zelfverzekerder na hun bezoek aan
Monique naar huis toe! R.B.

‘Delights’ onder de platanen in Naarden-Vesting.

‘Delight’ menu 
3 gangen á € 32,50

* Rouleau van tonijn en Hollandse garnalen met een
warme vadou van mayonaise en een frisse witlof salade.

* Kamper lam met een lentestamppotje en
gekonfijte Tasty-Tom-tomaat.

* Kazen van onze kaaswagen of
Tarte aux pommes á la minute met kaneelijs.

* Evt. uit te breiden met een extra gerecht á € 12,50:
Gepocheerde heilbot met saus van champagne,
gehakte oesters,postelein en bloemkoolcrème.

Terras met lounge banken geopend voor aperitief !
7 dagen per week geopend voor diner.

Van maandag t/m vrijdag tevens geopend voor de lunch. 
Lunch menu € 29,50

Kooltjesbuurt 1, 1411 RZ Naarden-Vesting,
info@paulfagel.nl, 035-694 91 48

Dieuwer Elema,
creatief therapeute/maatschappelijk werkster
Jan van Dieststraat 1, 3633 CL Vreeland
tel  : 0294-234536
mobiel : 0611096274 
email : dieuwer_elema@hotmail.com
web : www.dieuwerelema.nl

Praktijk voor Creatieve Therapie

Voor de 2e keer dit jaar exposeren Joke
Stapper en Renée Aus dem Kamen, beiden
komend uit Vreeland, samen. Tot 20 sep-
tember zijn hun schilderijen te bezichti-
gen in ‘t Kampje in Loenen aan de Vecht.
Het kan wonderlijk lopen. Als je de verfijn-
de vogeltjesschilderijen van Renée ziet,
ben je geneigd om je vinger voor één van
haar vogeltjes te houden, in de hoop dat ie
er op gaat zitten. En dan te bedenken dat
zij vroeger spijbelde bij de schilderlessen
op de middelbare school. Het deed haar te
veel aan ‘handwerkklas’ denken. Zoals ge-
zegd, het kan wonderlijk lopen. Joke deed
een opleiding die de moderne variant van
de handwerkklas was; textiele werkvor-
men. Dat zie je soms ook terug in haar
werken. Over het schilderen zegt ze “Dat
had ik veel eerder moeten doen, wat een

heerlijke manier om je uit te drukken”.
Dat deze twee dames nu samen exposeren
komt door hun ontmoeting in de schilder-
lessen van Madeleine Metsaars in
Kortenhoef (P&M Atelier). Eerder expo-
seerden ze hier ook samen hun werk. 

Bezichtig hun 18 schilderijen in de expo-
sitiegang van ‘t Kampje met rechts Joke’s
werk, met o.a. de frêle maar kleurrijke
poppen en de papaverzaaddozen, waarin
ze ook textieltechnieken gebruikte. En
met aan de linkerzijde Renée’s schilderij-
en, van de suikerdiefjes en het zeegezicht
op Portugal tot twee abstracten. Bij de
Hoofdingang van ‘t Kampje gaat u 2 keer
rechts. Terloops vraagt de Vreelandbode
zich ten slotte af: is hun volgende exposi-
tie misschien in Vreeland? A.W.

Vreelandse schilderijen in ‘t Kampje
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Aloys Hageman
Voorstraat 15 Vreeland

Tel.: 0294-231514 Fax: 0294-230559

Het adres in Vreeland voor
al uw DAGverse producten.

Tevens: Stomerij, TPG servicepunt, Postbank
geldservice, Kopieerservice 
en Fotoservice (ook digitaal)

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

Tweewielers
Brugstraat 1, Nederhorst den Berg, Tel. 0294 - 25 36 46

Alles voor de fiets en de bromfiets.
Ook voor accessoires bent u bij ons aan het juiste adres!

Maandag gesloten

Kroon

Het is bijna zo ver. Donderdag 3 septem-
ber a.s. gaan we met de senioren van
Vreeland een dagje naar het Brabantse
land. Centraal in het ‘hart’ ligt Tilburg. In
deze gezellige stad zijn we die dag te gast
in restaurant De Riddershof waar we een
warme maaltijd gaan gebruiken. Verder
maken we een tour door het hart van
Brabant die onderbroken wordt in
Hilvarenbeek voor een bezoek aan het in
Art Nouveau Tuschinskistijl gebouwde
museum Dansant.
Het vertrek is gepland op 08.30 uur vanaf
het Dorpshuis en we hopen om ongeveer
18.00 uur weer terug te zijn, waarna we de

dag afsluiten met een heerlijke brood-
maaltijd in het Dorpshuis. De eigen bij-
drage is dit jaar € 20,00 per persoon en als
altijd geldt dat de rest wordt betaald uit de
opbrengsten van de jaarlijkse oliebollen-
actie. 
Wilt u mee? Er zijn nog plaatsen beschik-
baar!
Mocht u vragen hebben of u op willen ge-
ven, dan kunt u terecht  bij één van de co-
mitéleden:
Hil Severrien       tel. 233034          
Ties Huisinga tel. 232317
Truus Geelkens tel. 233046          
Henk Griffioen tel. 231846

Seniorentocht 2009

Op maandag 7 september gaat de grootste
collecte van Nederland weer van start.
Met maar liefst 120.000 vrijwilligers heeft
KWF Kankerbestrijding het grootste aan-
tal vrijwilligers op de been wat resulteert
in de hoogste collecte opbrengst. Al zestig
jaar is collecteren heel succesvol. KWF
Kankerbestrijding gaat al 60 jaar voorop in
de strijd. Sinds de oprichting in 1949 is de
vijfjaarsoverleving bij kanker gestegen van
25 naar 55 procent. Afhankelijk van het
soort kanker en het stadium van ontdek-
king. Die successen halen we niet alleen,
maar samen! Met collectanten, donateurs,
wetenschappers, artsen, verpleegkundi-
gen, patiënten, patiëntenorganisaties, be-
drijven en heel veel vrijwilligers. Samen
strijden we voor minder kanker, meer ge-
nezing en een betere kwaliteit van leven.
De strijd tegen kanker is nog niet gestre-
den. Ondanks de goede resultaten hebben
we nog een lange weg te gaan want helaas

overlijden nog jaarlijks 38.0000 mensen
aan kanker. Wetenschappelijk onderzoek
blijft daarbij nog steeds heel hard nodig.
Maar zonder geld geen onderzoek! Geef
daarom gul aan KWF Kankerbestrijding en
help mee in de strijd voor gezondheid.  De
collectant van KWF Kankerbestrijding
komt in de week van maandag 7 t/m 12
september weer bij u aan de deur. Elke col-
lectant kan zich legitimeren. KWF
Kankerbestrijding is te herkennen aan het
rood-wit-blauwe logo met de krab en aan
het Keurmerk van het Centraal Bureau
Fondsenwerving. Wie de collectant mist,
kan een gift overmaken op giro 26000. 

KWF Kankerbestrijding zoekt 
collectanten in Vreeland. 
Wie zich als collectant in wil zetten of
meer informatie wil, kan contact op ne-
men met Riet Molewijk-Bax, Raadhuislaan
2 in Vreeland, telefoon 231933.

KWF start collecteweek op 7 september

Lezers schrijven

Tijdens de warme dagen begin juli werd
Vreeland omgetoverd in een waar beach-
paradijs! De grote vakantie kon niet
mooier beginnen ....
Heel grappig om te zien hoe opeens een
trend werd gezet en het dijkje voor De
Nederlanden veranderde in een zomers
strandje. Vele Vreelanders genoten daar
van de zon en van een verfrissende
sprong in de Vecht. (Heb later wel ge-
hoord over buikklachten en diarree ....
toch niet zo schoon, ons Vechtwater?)
Anneke van Dobbenburgh

Vreeland on the Beach
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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

Verkoop 

Mode/Accessoires
Geschenken

L.M.H.C. Hockeykleding
Open: Dinsdag 13.30 - 18.00 uur

Woendag 10.00 - 13.00 uur
Donderdag 13.30 - 18.00 uur

Vrijdag - 10.00 - 18.00 uur
Zaterdag 10.00 - 16.00 uur

Brugwachtershuisje 
Voorstraat 13 Vreeland Tel 0294 234994

Welkom!
De kinderpost wordt deze maand weer ver-
zorgd door de kinderen van groep 8 die de ba-
sisschool CSV nu hebben verlaten. Zij hebben
hun leukste herinneringen aan hun basisschool
op papier gezet. Na de verhuizing naar de nieu-
we school start de nieuwe opleiding voor razen-
de reporters weer. Voor volgende maand zijn we
benieuwd naar jullie vakantie avonturen.
Schrijf je ons? Doe je verhaal in de brievenbus
op school of mail naar info@vreelandbode.nl.

Marlinde de Jong
Bij Juf Connie en daarna...
Bij Juf Connie in de klas was het altijd heel
gezellig. Vaak zongen we liedjes en de juf
speelde dan gitaar. Een bekend liedje was
dan ook: Woeste Willem. Dan gingen we ook
naar de Vecht om Brievenpost te sturen.
Daarna gingen we altijd spelen. Esmee,
Renske en ik gingen dan al gelijk naar de
poppenhoek. Daar speelde we dan vader en
moedertje. Esmee was het kindje. Renske va-
der en ik moeder. Daarna gingen we de
werkjes doen... of tekenen. Ik speelde altijd
met hun omdat zij mijn vriendinnetjes wa-
ren/zijn! Met hun was het altijd heel gezel-
lig! Toen we naar groep 3 gingen zaten we
ook altijd naast elkaar. In groep 4 hoorde
Renske dat het te moeilijk voor haar was.
Dat vond ik erg jammer want ze moest weer
naar groep 3. Toen speelde ik heel veel met
Esmee. Maar ook nog steeds met Renske.
In groep 4 bij juf Sandra leerde we de tafels.
In de klas zaten toen ook nog Tsjerk en
Germaine. Maar die gingen in deze klas weg.
Maar toen we naar groep 5 gingen kwam
Ashley bij ons. We zaten toen nog bij juf
Francine, dat was een gekke juf want die al-
tijd met schriften gooien... Toen we naar
groep 6 gingen hadden we Juf Myrna en
daarna meester Kees en Juf Marjies. Toen
gingen we op kamp naar het Archeon. Het
was de eerste keer kamp. We gingen 1 nacht-
je daar slapen. Het was erg gezellig. We had-
den daar ook een kampvuur. Daar gingen
we liedjes zingen. Het was een erg leuk
kamp. Toen gingen we naar deze klas (groep
8) daar kregen we Meester Michiel oftewel
mM. Met hem hebben we dit leuke laatste
jaar meegemaakt!!!

Mare de Koning
Het leukste aan de CSV: Was de verjaardag
van Juf Francien. Het was geloof ik een
woensdag. We mochten verkleed naar
school. Ik ging als prinses. En wat ik als ca-

deautje had, weet ik niet meer. Als eerste
gingen we in de kring. Iedereen mocht zijn
kado geven. Daarna deden we een heel leuk
spel. Je moest met een dobbelsteen gooien.
Als je zes gooide mocht je een kartonnen
zak proberen open te maken. Maar als er
weer 6 werd gegooid mocht degene verder
gaan. In de kartonnen zak zat allemaal
krantpapier. Uiteindelijk had Sofie 6 ge-
gooid en ze kwam bij het kadootje. Het was
een tolletje! Daarna mocht je zelf een fruit-
spiesje maken. Met aardbei, banaan, appel,
druiven enzo. Nadat je ook dat had ge-
daan,mocht je spelletjes spelen die je van
thuis had meegenomen. Dat vond ik een
hele leuke dag.

Margot Brand
In groep 5 hadden we Juf Francine, dat was
het laatste jaar dat ze les gaf. Ze had een hele
rare manier om ons de tafels te leren. We
moesten ze zingen dan ging Juf Francine
mee dansen van de ene naar de andere kant
van de klas. En als ze boos was ging ze met
de schriften gooien.
In groep 6 hadden we Meester Frits, mijn lie-
velingsmeester. Ik weet nog als de dag van
gisteren dat hij ons voor het eerst ophaalde
van gym, toen iedereen buiten stond vertel-
de hij dat als er zachte, dunne wolken “sui-
kerspinwolken” en dikke, ronde wolken
“bloemkoolwolken” bij kwamen dat er gro-
te kans was dat het ging regenen en mis-
schien wel onweren! En verder heb ik een
leuke tijd gehad op de CSV.

Nick Hilhorst
Ik vond groep 1 heel leuk, de blokkenhoek.
Ook speelde ik altijd met Daniel in de blok-
kenhoek. Juf Fennie was toen mijn juf en nu
is ze ook mijn lievelingsjuf. Ik ging ook in de
zandbak spelen. In de kring was het ook heel
leuk toen konden we vertellen wat we had-
den gedaan in het weekend en die dag daar-
voor. Daniel en ik speelden eigenlijk samen,
gelukkig was ik te speels en moest ik nog een
jaar in groep 2 anders zat ik in groep 3 maar
dan zat ik bij stomme kinderen.

Rein van Schijndel
Het leukste van CSV. De verjaardagen dat er
werd gezongen. Kennismaken met je klas in
groep 1 en daar alleen spelen en bij Juf
Conny ziten. Groep 2 was ik in Spanje. Groep
3 kwam ik een half jaar in de klas hiervoor
en daarna met de klas waar ik nu inzit, veel
leuker. In groep 3 was het leren rekenen, le-
zen en schrijven van Juf Anja en Ik Mik
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Wat: Meer dan 3.000 m2 onbeperkt overdekt 
speelplezier in hartje Amsterdam

Wie: Alle kinderen van 0 tot 12 jaar

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

Ingang: Trap voor Portugese Synagoge

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

Hoe: Minimaal één volwassen begeleider per 4 kinderen

Verder: Deze bon uitknippen en voor korting inleveren 
bij de kassa van TunFun! 
Geldig voor 2 kids tot 31 december 2009

www.tunfun.nl V
rB

�

Lezen is goed, luisteren anders

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

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

Een hoorspel: Het  perfecte cadeau, ook voor jezelf.
Voor Vreelanders speciale kortingen!

Voor meer informatie en om te bestellen:
www.hoorspelfabriek.nl
Voorstraat 21  Tel:237304

Nu ook te koop bij Tierelantijn!!!

Loreland kijken. Groep 4 zat ik in de klas van
Juf Sandra en toen verkering met Lidewij. En
een bak met slootdieren en een pad vangen.
Groep 5 met Juf Francien en Meester Kees en
toen had ik een ander meisje en we zaten op
de grote school. Groep 6 Juf Myrna en het
laatste schoolreisje en de kerst musical.
Groep 7 meester Kees en Juf Marjies ons eer-
ste kamp naar Archeon en de entree-toets.
Groep 8 meester Michiel, kamp naar Texel,
cito en ik had 535 en ging naar Brokleden,
musical.

Sofie Leffelaar
Ik zat in groep 2 bij Juf Fennie in de klas. Het
was maandag en ik zat in de weekopening.
Opeens kreeg ik hele erge buikpijn en half
huilend keek ik naar Juf Connie. Juf Connie
dacht dat het wel meeviel en zei “Doe je gulp
en je rits maar even open”. Maar later in de
klas bleek het dat het mijn broek helemaal
niet was! Ik moest overgeven en Juf Fennie
wou mijn moeder bellen. Maar het was
mam’s eerste dag op ‘r nieuwe werk.
Uiteindelijk kon ik toch bij iemand thuis te-
recht. 
Diezelfde avond ben ik naar het ziekenhuis
gegaan en toen bleek dat ik een blinde-
darm-ontsteking had. En toen ik later terug-
kwam in de klas kreeg ik een mand vol met
cadeautjes!

Sophie Westenburg
Toen ik voor het eerst in de klas kwam zat ik
naast Julia B. Ze liet alles aan mij zien en leg-
de alles uit. Dat was op de dag dat ik voor al-
leen kijken kwam. De tweede keer 04 februa-
ri ging ik echt naar de CSV. Toen zat ik naast
Margot en Laurens dat was erg gezellig. Op
het plein speelde ik veel met Marlinde en
Esmée. En op vrijdag gingen we altijd op het
Maartenplein lezen met Meester Kees. In de
klas mochten we overal schilderen op de
muren en de ramen omdat het toch werd ge-
sloopt. Toen de school werd gesloopt moes-
ten wij naar de noodgebouwen... Ik weet nog
een keer dat we allemaal in de klas waren en

Martijn moest Meester afleiden toen liepen
alle kinderen via het raam naar buiten toen
we allemaal uit de klas waren stopte Martijn
met praten. Meester had helemaal niets
door maar ineens was iedereen weg, toen
buiten kropen we allemaal naar de ramen
toen telde we 1, 2, 3... WAAH ! En toen schrok
meester... volgens mij eigenijk niet ! :-6

Tommy Reerink
De leukste herinnering ..
vond ik toen ik meemocht doen aan de esta-
fette. Op sportdag. En kamp in de tweede
nacht. Dat we in het donker naar de meisjes
gingen en een beetje kloten daar. Later gin-
gen we ook nog bij Marlinde, Mare, Esmee,
Sophie, Vera en Britt. En toen werden we
weggesleept door mMichiel. Op de gang
waar we moesten slapen. Maar omdat we
praatten moesten Martijn en ik naar een an-
dere kamer. Daar sliepen we pas om 5 uur.
En dat Lou en ik in de blokkenhoek speel-
den. We maakten veel plezier.

Vera Jilesen
Groep 2; Toen ik bij Juf Sandra zat in de klas
ben ik weggegaan naar Utrecht. Vanwege
het praten. Maar toen ik terugkwam zat ik
bij Juf Fennie in de klas. Het was daar veel
leuker dan de school in Utrecht. Bij Juf
Fennie moest je leuke werkjes doen zoals
een sneeuwpop borduren.
Groep 5; Bij Juf Francien. Juf Francien was
een gekke juf want ze maakte gekke spron-
getjes in de klas. En gooide schriften door de
lucht.

Martijn van Dis
Ik vond het erg leuk in groep 1/2. Wat ik
met name leuk vond was de tijd dat ik en
nog wat andere jongens alleen maar vlieg-
tuigjes tekende en vouwde. De getekende
waren met allemaal bommen en lasers.
En dan gingen we die van elkaar kapot
schieten. Met de gevouwen vliegtuigjes,
gingen we dan in de lucht gooien en dan
roepen” Kijk hoe hard hij gaat!” of
“Jongens kijk eens hoe lang hij al zweeft”,
dat waren wel de leukste tijden, groep 1
en 2.

WWoorrdd  jjiijj  ooookk  rraazzeennddee  rreeppoorrtteerr??
Lijkt het jou ook leuk om te schrijven, te
fotograferen of te tekenen voor de
Kinderpost? In september zijn nieuwe
Razende Reporters welkom! We komen 4
keer bij elkaar op de woensdagmiddag
(13.15 uur) en dan leer je hoe je journalist
wordt! Geef je op met een mailtje met als
onderwerp “ik wil Razende Reporter wor-
den” aan info@vreelandbode.nl.
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Voor al uw bruiloften en partijen
Verhuur van biertap, tafels & stoelen
Levering van diverse dranken
Prijzen op aanvraag

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

Enkele weken geleden heeft
Thera van Erp van de verlos-
kundigenpraktijk Wijdeme-
ren en Vreeland voor de twee-
de maal de inwaterbevalling
van Liesbeth Beukeboom be-
geleid. Dit is op meerdere
fronten een bijzondere ge-
beurtenis geweest. In de eer-
ste plaats omdat inwaterbe-
vallen toch nog steeds een
uitzondering is en in de
tweede plaats omdat de ge-
boren en getogen Vreelandse
speciaal haar verloskundige
uit Vreeland heeft laten overkomen naar
haar nieuwe woonplaats, op twee uur af-
stand, in Duitsland, om de bevalling in goe-
de banen te leiden. In bad bevallen is aan
een bescheiden opmars bezig in
Nederland. Er zijn gespecialiseerde klinie-
ken maar er zijn ook reguliere verloskundi-
ge praktijken die de mogelijkheid van in-
waterbevallen bieden. Zo ook onze praktijk
in Vreeland. In beginsel speelt een inwater-
bevalling in Nederland vooral thuis af. Het
is een natuurlijke manier van bevallen
waarbij ingrepen van verloskundige en art-

sen zoveel mo-
gelijk verme-
den worden.
De overweging
voor Liesbeth
en andere moe-
ders in bad te
bevallen zijn
tweeledig: de
overgang van
baarmoeder
naar de buiten-
wereld is voor
de baby geleide-
lijker. Ook de
moeder is meer
in staat te ont-
spannen door
het warme wa-
ter, wat ook
weer een posi-
tief effect op
het kind heeft.
Helaas voor
Liesbeth was er
bij de komst
van haar doch-

ter, Feline, 2 jaar geleden geen mogelijk-
heid thuis te bevallen. De verloskundige en
het bad zijn voor de gelegenheid naar het
ziekenhuis verplaatst. Op de website van
Thera (www.verloskundewijdemeren-vree-
land.nl) staat hoe Liesbeth en Hans de be-
valling toen hebben beleefd: “Ik heb bijna
de hele bevalling in bad gezeten, af en toe
moest ik er even voor controles uit. Toen
ons dochtertje geboren werd, bleek ze de
navelstreng om haar halsje te hebben.
Verloskundige Thera dook in het bad en
dat terwijl er op de rand staat ‘no-diving’.
Ze legde daarna onze gezonde baby op
mij”. De speciale band die ze toen hebben
opgebouwd heeft er toe geleid dat Liesbeth
Thera vroeg ook bij haar tweede kind be-
trokken te zijn. Daarvoor moest Thera vrij
nemen van de praktijk en afreizen naar
Duitsland. Van te voren besprak Thera met
Liesbeth en Hans wat een geschikte datum
zou zijn voor een bevalling, rekening  hou-
dend met de uitgerekende datum maar
ook met Thera’s agenda. Ze kwamen uit op
8 juli, enkele dagen nà de uitgerekende da-
tum. Nu hopen dat de baby meewerkt! De
verloskundige arriveerde op 8 juli, zoals af-
gesproken. De weeën mochten op gang ko-
men.. en, wonderlijk hoe de natuur soms
werkt, zo geschiedde. Die nacht is zoon
Julius geboren. Van te voren was wel een
nieuw bad aangeschaft, want de vorige had
de verhuizing naar Duitsland niet over-
leeft. Overigens is het aanschaffen van een
speciaal bevallingsbad niet noodzakelijk.
Vele websites bieden de mogelijkheid tot
huren aan. Vraag daarbij wel hoe lang je er-
over kunt beschikken (kleine tip voor de
aanstaande moeders van Vreeland!).

S.l.B.-N.

Vreelandse inwaterbevalling

SALE
BIGSUMMER

50%

30%

40%

20%

10%

50%

30%

40%

20%

10%

kortingen oplopend t/m 50%

www.oogmerk.nl

briljant
Meenthof 40, Kortenhoef, tel: 035 - 656 05 48

Op zondag 30 augustus zijn de 59-jarige Hetty en haar 68-jari-
ge broer Johan uit Vreeland van plan om zwemmend de Wijde
Blik over te steken. Het startpunt is het Zuwe strandje vanwaar
het tweetal gaat proberen om de overkant bij de
Alambertskade te halen. De Wijde Blik is een moerasgebied ten
zuiden van de Kortenhoefse Plassen en bestaat uit open water,
weiland en moerasbos. Omdat er behalve veen ook jarenlang
zand is gewonnen, is de plas de grootste en diepste van alle
Vechtplassen.Een bootje met supporters zal meevaren om het
tweetal aan te moedigen. Wilt u meezwemmen of komt u het
tweetal aanmoedigen? Kom dan op zondag 30 augustus om
12.30 uur naar de Kleizuwe 131. Vanaf daar wordt vertrokken
naar het Zuwe strandje. Voor de zekerheid zoeken zij nog een
ervaren EHBO-er die met hen mee wil varen. Zwemt of vaart u
ook mee? Meer info: 0294-233211.

Zwemmend naar de overkant 
van de Wijde Blik! 



Is het hier? 
Uit een openstaande voordeur op de Werf
klinkt een vrolijkmakende zomerbries.
Tonen dansen uit een elektrische piano.
Dichterbijkomend stap je in een dompel-
bad van muziek zoals dat alleen in dit
soort ruimtes kan. Hoewel deze ruimte
even aan een niet te bruine kroeg doet
denken, valt je blik al snel op het grote
mengpaneel en de dubbele beglazing die
de kamer in tweeën deelt. Nu zie je in ie-
dere hoek ook gitaren, keyboards, bijzon-
dere en grappige muziekinstrumenten;
vruchten van plastic blijken sambaballen. 
Ja, hier is het: de geluidsstudio ‘Thrills’
van Rens van der Meer. 

Rens (43) is getrouwd met Astrid en vader
van Nena (8) en Stijn (5). Eigenlijk toeval-
lig ontdekt Astrid in 1996 hoe leuk
Vreeland is als ze voor haar werk een keer-
tje in ‘De Nederlanden’ eet. Mede om hun
reistijd vanuit Leiden naar Amsterdam en
Loenen in te korten strijken ze hier neer.
Rens werkte hier al iets langer om de
hoek. Sinds 1994 en dat kwam zo...

Zijn hele leven al omringd door muziek
dankzij zijn vader Jan van der Meer, nu 81
en nog altijd klassiek pianist en eerder
koordirigent en organist, doet Rens wat
hij doet. Het begon met spelen in bandjes
als toetsenist maar minstens zo leuk vond
hij het om dingen op te nemen. “Ik begon
studioapparatuur en toetsenborden te
verzamelen en zo ontstond vanzelf een
soort homestudio”. Hij ging werken bij ‘s
lands grootste muziekhandel op de afde-
ling studio-opname en muziekinstru-
menten; een snoepwinkel voor de kenner. 

Een allesbehalve lege weg
Zo’n 15 jaar geleden ontmoette Rens een
reclameman die net als hij musicus was.
Hun bagage, de reclameman met connec-
ties en ervaring in de reclamewereld en
Rens met zijn muziek- en studiokennis,
sloot naadloos op elkaar aan. Ze gingen sa-
menwerken vanuit huis, zeiden hun baan
op en begonnen muziekjes te compone-
ren voor reclames via reclamebureaus in
Amsterdam. Zo succesvol dat ze een stu-
dioruimte in Loenen betrokken.
“Daarnaast gingen we stemmen casten en
opnemen, deden geluidseffecten en het
mixen,  tot en met het volledige geluids-
ontwerp voor reclames” licht Rens toe. 
Een uur verder heeft hij nog niet een keer
gezegd voor welke reclames hij werkte.
Dan maar eens vragen. Hij moet lachen,
“eigenlijk maak ik muziek die mensen
wegzappen, en dat doe ik zelf trouwens
ook”. 
“Voor EON, Duitse energiegigant, heb ik
de muziek gedaan”. Soundlogo’s heten
die muziekjes nu vertelt Rens. “Jingles zei-
den we vroeger maar een gezongen jingle
kan eigenlijk niet meer”. (‘Kip het meest
veelzijdige stukje vlees’ bezorgt je toch’t
kippenvel? Van een andere studio overi-
gens.) Trots is hij op de muziek voor NRC
Handelsblad, “passend bij de beelden én
de NRC, vind ik”. Hij schuift achter de
computer, vingers gaan vliegensvlug over

toetsen terwijl hij toont hoe hij werkt en
uit 2 verschillende stemopnamen voor
Wehkamp -alles voor gedaan op tv en ra-
dio- een geheel nieuwe maakt op de milli-
seconde nauwkeurig. 

De combinatie maakt zijn werk zo leuk;
hij is musicus, componist, geluidstech-
neut, stemcoach, en diplomaat tegelijk.
Iedereen tevreden houden: de klant die
het liefst zo vaak mogelijk de naam van
het bedrijf hoort, de copywriter die zijn
spitsvondige tekst niet wil horen sneuve-
len en ‘de stem’ met prachtige klankkleur
die daarmee nog niet de tekst begrijpt.
Reclamebureaus begeleidt hij van ‘hoe
produceer je een commercial’ tot en met
het aanleveren aan de zenders. Sinds 2
jaar zonder de reclameman. 

Soms doet hij iets voor bevriende bands of
onverwacht voor een dijk van een zange-
res als Dionne Warwick, die tijdens een
bliksembezoekje aan Nederland ‘even’
iets moest opnemen. Of maakt hij de web-
site van de Vreelandbode(!). Hij is onderne-
mer en bovenal rots voor zijn gezin.

“The road ahead is empty”
Tien jaar geleden lanceerde Mitsubishi de
auto ‘Spacestar’ met een relatief lange
commercial van 40 seconden die veel
werd uitgezonden. Met muziek van....U
raadt het al! Opeens begon de telefoon te
rinkelen, mensen wilden weten hoe ze
aan dat nummer konden komen. Dat kon
niet totdat de platenmaatschappijen gin-
gen bellen. Vier minuten schreven ze erbij
en de single kwam uit bij EMI. Een hit!
“The road ahead” stond 5 weken op num-
mer 1, kreeg zelfs een gouden plaat! Op
Youtube zie je nog steeds filmpjes die
mensen bij het nummer gemaakt heb-
ben...  

Je verdenkt hem van een muzikaal gehoor
maar “wàt een mooie zomerbries” beant-
woordt Rens met: “oh, ik was gewoon een
beetje aan het pianospelen, improviseren
eigenlijk”. Mensen met ongewone talen-
ten lijken zich dit dikwijls niet zo bewust
te zijn. Hoor het zelf op www.thrills.nl. De
hit “The road ahead is empty” staat onder
tab ‘WERK’ en dan bij ‘MEER’. Of op
Youtube!  A.W.
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Tel.: 0294 237 068    www.fysiotherapievreeland.nl

Dames-, Herenkapsalon en Modeboetiek
met o.a. de merken

IKKS, MARSH, CLOSED & 
SAVE THE QUEEN

Exclusieve verkoop van Boútriba
Pure bodycare for kids

Bel voor een afspraak 0294 230028
maandag gesloten

Breedstraat 1-3, Vreeland

In de schijnwerper... 
Rens van der Meer, geluidskunstenaar

Refosco del Veneto, heerlijke gulle ronde Italiaan 
van de boorden v/h Gardameer. Ook gekoeld lekker als lunchwijn!
normaal € 5,99 pfl, nu vakantieprijs € 20,00 voor 6 flessen!

Dodaarslaan 10-14, Kortenhoef

BENZINE/LPG
AUTOWASCENTRUM VREELAND

OPENINGSTIJDEN:
MA - VRIJ 06.00 - 23.00 UUR

ZATERDAG 08.00 - 23.00 UUR

ZONDAG 09.00 - 23.00 UUR

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

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

Visprinses Renate

Verse vis, dagelijks vers aangevoerd! 

Iedere  donderdagochtend 

op de Fetha.

DE NEDERLANDEN 1 jaar!

Op 15 augustus hebben wij ons 1-jarig jubileum,
en wij zijn blij en trots deze mijlpaal te hebben behaald.

Wij danken alle gasten uit Vreeland en daarbuiten voor hun 
vertrouwen en enthousiasme voor onze bedrijfsvoering.

Wij zijn heel dankbaar in zo’n fijn dorp terecht te zijn gekomen 
en hopen hier nog lang te mogen blijven ondernemen.

Naast de bedrijvigheid  hebben wij het privé ook heel erg fijn,
dankzij de toegankelijkheid van de dorpsbewoners.

Nogmaals onze dank en graag tot ziens in de Nederlanden!

Restaurant Hotel de Nederlanden
Wilco & Caroline Berends

Duinkerken 3, 3633 EV Vreeland
Tel. 23 23 26

In een vorige Vreelandbode heeft u alles
kunnen lezen over het Plantagehuis, vroe-
ger en nu. Maar, wist u dat de grootvader van
Jan Beusekom, inmiddels 91 jaar, in 1906
een huis aan de Abstederdijk, langs de
Kromme Rijn in Utrecht heeft gebouwd
waarbij hij zich heeft laten inspireren door
het Plantage-huis? In 1906 kreeg de heer
Beusekom via een erfenis het oude schepen-
en tolhuis dat op deze plek was gesitueerd.
Op de fundamenten van het tolhuis bouw-
de hij het Moorsehuis, dat 2 keer zo groot
was als het Plantagehuis in Vreeland. In
1908 was het huis klaar. Hij ging zelf in het
ene deel, en zijn zus in het andere deel wo-

nen. Beusekom was makelaar en kwam uit
Vreeland. Natuurlijk heeft hij op de
Kleizuwe zijn idee opgedaan. Na zijn overlij-
den heeft de familie Kamerbeek het huis ge-
kocht. In 1968 is besloten dat het huis niet
paste in de sfeer van de wijk waar het stond,
en plaats moest maken voor een doorgaan-
de weg. Inmiddels is het huis gesloopt. De
foto is gemaakt in 1962. G.I.

Het Moorse huis

Vorige maand gaf de Vreelandbode allerlei tips
om te doen in de directe omgeving van
Vreeland. Deze maand gaan we iets verder weg:
naar de twee steden waar wij precies tussen in
liggen: Utrecht en Amsterdam en naar Muiden.

• Een bezoekje aan het oude centrum van
Utrecht, waar allemaal leuke winkels,
mooie oude gebouwen en prachtige musea
zijn. Echt de moeite waard is het dit jaar ge-
opende Utrechts Archief, vlak bij de Dom
(www.hetutrechtsarchief.nl). Of kijk of jij
goed met geld kunt omgaan in het
Geldmuseum, in een schitterend oud ge-
bouw waar vroeger de munt werd geslagen.
(ww.geldmuseum.nl). En voor de hele klein-
tjes is het Dick Brunahuis een must! Maar je
kunt ook oude treinen kijken in het
Spoorwegmuseum, de herkomst van alle-
maal feesten leren kennen in het
Catharijneconvent (in een oud klooster),
een romeins schip zien of een interactieve
kindertentoonstelling van Ruud Kuijer be-
leven in het Centraal Museum, stippeltjes-
schilderijen uit Australië zien in het
Aborginalmuseum, muziekdozen horen
spelen in het museum van Speelklok tot
Pierement of de sterrenwacht Sonnen-
borch en het Universiteitsmuseum bezoe-
ken. En dat allemaal op een paar minuten
met de trein vanaf station Breukelen!
• Ben je al in Amsterdam in het Kinder-
museum van het Joods Historisch
Museum geweest? Echt super de moeite
waard. Het kreeg niet voor niets een prijs
voor beste kindermuseum.  www.jhm.nl

• En recht tegenover dit museum zit
TunFun, een hele grote speelplaats onder de
grond. www.tunfun.nl. Als je de adverten-
tie/bon uit deze of een andere oude
Vreelandbode knipt, krijg je nog korting ook!
• Het kan niemand ontgaan zijn dat in
juni de Hermitage Amsterdam geopend
is, een prachtig en heel groot museum in
een 17de eeuws oudemannenhuis aan de
Amstel. Voor de volwassenen is er vreselijk
veel moois uit de verzameling van
Catharina de Grote uit Sint Petersburg te
zien, en voor de kinderen is er op 23 au-
gustus een Kinder Atelier. Na een bezoek
aan de tentoonstelling vol feestelijke jur-
ken en uniformen, kunnen kinderen hier
onder leiding van een kunstenaar hun ei-
gen aankleedpop  vormgeven. Zie:
www.hermitageamsterdam.nl 
• Ook zo’n interessant en leuk museum
voor alle leeftijden is het Tropenmuseum.
Tot 6 september kan de hele familie daar
onder andere Caribisch Carnaval vieren,
ook met workshops carnavalsversierin-
gen maken. www.tropenmuseum.nl.
• Iets dichterbij (eigenlijk heel vlakbij!)
ligt het Muiderslot. Wat is dat een prach-
tig middeleeuws ridderkasteel! Hele leuke
rondleidingen laten je de oude keuken,
grote zaal en slaapkamer zien van P.C.
Hooft, een beroemde 17de eeuwse schrij-
ver die hier gewoond heeft (ja, die van de
P.C. Hooftstraat in Amsterdam). Vlakbij
het kasteel vertrekt de boot naar het ei-
land Pampus. Na een super leuke boot-
tocht van 25 minuten kom je op dit fortei-
land, vol geheimzinnige gangen en ruim-
tes. www.pampus.nl. J.J. 

Zomertips

Pomonaweg

Sperwerveld

Zomerfoto’s



De Vreelandbode augustus 2009 13

Vorige maand schreef ik over de
Spoorlaan, die naar station Loenen-
Vreeland leidde. Hoe dit station er uit zag,
ziet u op de oude foto uit circa 1910. Het
station lag aan de spoorlijn Amsterdam-
Utrecht, die in 1843 door de Nederlandse
staat was aangelegd en werd geëxploi-
teerd door Nederlandsche Rhijnspoorweg
Maatschappij. Het was de tweede belang-
rijke spoorlijn in Nederland, vier jaar na
de aanleg van de allereerste spoorlijn
(Amsterdam-Haarlem). De trein tussen
Amsterdam en Utrecht stopte bij
Abcoude, Vreeland, Loenen-Nieuwersluis
en Breukelen. Deze reis duurde in 1911
één uur en 20 minuten. 

In het begin bestond station Loenen-
Vreeland slechts uit een halte, die op 18
december 1843 geopend werd. Drie jaar
later werd een station gebouwd dat blijk-
baar na enige tijd niet meer voldeed, want
het gebouw dat op de oude foto te zien is
dateert uit 1890. We zien een rechthoeki-
ge wachtruimte met aan alle zijden meer-
dere deuren naar de perrons. Een ruime
overkapping laat de reizigers ook buiten
overdekt staan. De architectuur van het
gebouw paste in een bepaald soort, dat
men ‘type Harmelen’ noemde. Kenmerk
van deze stationstypen is onder andere
dat zij zijn gebouwd op een eilandperron
tussen twee sporen in. Achter het gebouw
is een klein  bedrijfsgebouw en aan de an-
dere kant van het spoor staat een forse wo-

ning voor de stationsschef (deze werd in
1932 afgebroken). Rechts is het kanaal
nog zichtbaar met, nu nauwelijks meer
voor te stellen, een zeilboot op het water!
En verder valt natuurlijk op hoe kaal het
landschap toen was in vergelijking met
nu. Tot 1910 (volgens sommigen 1928)
heette het station Loenen-Vreeland.
‘Loenen’ werd van de naam afgehaald en
station Nieuwersluis kreeg deze toevoe-
ging erbij. Vanuit Vreeland liep of reed
men over de Spoorlaan naar het station
toe. Een van de manieren om hier te ko-
men was per omnibus, een paardenwa-
gen die vier keer per dag van herberg De
Roskam (nu: De Nederlanden) naar het
station reed en vice versa. Het station
werd in 1892 lastig bereikbaar, omdat
toen het Merwedekanaal werd gegraven.
(De naam hiervan veranderde na een ver-
breding in 1965 in  Amsterdam-
Rijnkanaal). Vreelanders die te voet naar
het station toe wilden, konden tot 1965
met een bootje worden overgezet. Hier
pasten maar zes mensen in dus de wacht-
tijd was vaak erg lang. De omnibus moest
een omweg maken en kon via een nieuw
gebouwde draaibrug het kanaal overste-
ken. Deze lag echter een stuk verder rich-
ting Loenen. Geen wonder dat het animo
voor de gang naar het station terugliep,
waardoor het gebouw in 1944 werd geslo-
ten. Het werd in 1960 gesloopt. Zoals op de
nieuwe foto te zien is - gemaakt op de
Westkanaaldijk-, rest er nu slechts wat
gras op de plek waar ooit een sfeervol sta-
tionsgebouw stond. J.J.

Greif Nederland B.V.
Industrial Packaging & Services

Bergseweg 6
3633 AK  Vreeland

Telefoon: 0294-238911

Vreeland vroeger...

...en nu!

Breedstraat 13
3633 AX Vreeland

Telefoon 0294 - 231301
&

Winkelcentrum Breukelen-Noord
Telefoon 0346 - 262 434

Fax 0346 - 264 080

Specialist in fijne vleeswaren
zoals o.a. Kookworst, Grillworst,
Boerenachterham en Rookworst.

Station Vreeland
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• Originele VW- en Audi accessoires
• Onderhoud en reparatie aan alle merken
• Voor nieuwe banden, uitlaten, accu’s,

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

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

Kom langs en overtuig uzelf!

Rijksstraatweg 248, 3634 AN Loenersloot
Tel/Fax: 0294 - 29 13 45

Tevens benzine verkoop
Open van ma. t/m vr van 07.30-18.00 uur
zaterdag van 09.00 - 17.00 uur

De oer-Vreelander
De wandeling met oer-Vreelander Nico

Kraan heeft een alternatieve route. Hij wil

het rondje wel lopen, maar op mijn ver-

zoek lopen we langs plekken uit zijn verle-

den. We zitten namelijk al een tijdje gezel-

lig bij hem en zijn vrouw Nel thuis in de Jan

van Nassaustraat aan de koffie en ik wil een

beeld bij zijn verhalen. We lopen naar zijn

voormalig ouderlijk huis aan Duinkerken

die toen overliep in de Loenenseweg. Dit

huis was nummer 16. Bij de aanleg van de

N201 verdwenen huizen en is het

Duinkerken 4 geworden. Nico’s vader

kwam als loodgieter naar Vreeland. Na de

oorlog ging hij voor Van Leer werken, fa-

brieken opzetten in het buitenland. 

Ook Nico werkte bij Van Leer, in de

Technische Dienst. Als hij niet werkte, was

hij stand-by om eventuele storingen te ver-

helpen. Van Leer was een sociaal bedrijf.

Het heeft de “Van Leer brug” geschonken.

Er was ook een heus paardencircus op het

terrein. Hij heeft met tranen in zijn ogen

na 40 jaar afscheid genomen. Het huidige

bedrijf Greif zegt hem weinig, maar zijn

herinneringen zijn warm. Bij zijn afscheid

is hij geridderd in de orde van Oranje

Nassau voor al zijn vrijwilligerswerk. Zo

was hij jaren lid van de vrijwillige brand-

weer van Vreeland, en maakte deel uit van

de ploeg die in 1967 het landskampioen-

schap won, met Arnold Niessen als com-

mandant. Voor SWOL (Stichting

Welzijnsbevordering Ouderen Loenen)

heeft hij personen-alarmeringskastjes

geïnstalleerd. Hij heeft gehandicapten ver-

voerd, zat bij de oudercommissie en was be-

stuurslid van de vogelvereniging in

Hilversum. 

Hij heeft tientallen jaren kleurkanaries ge-

houden. Hij kweekte ze en ging naar ten-

toonstellingen. Zijn ‘goud isabel’ en ‘goud

agaat ‘ kanaries waren geliefd. Vorig jaar is

hij met deze hobby gestopt.

Ook Nel doet vrijwilligerswerk. Ze loopt

collecte voor de stichting epilepsie, al heeft

ze dit jaar meer de coördinatie gedaan,

want ze heeft een nieuwe, nog pijnlijke

knie. Ook gaat ze rond met de verjaardags-

bus van de kerk.

Hij ontmoette Nel 54 jaar geleden. Zij komt

uit Kockengen en werkte als dienstmeisje

in Vreeland. Na hun huwelijk verhuisden

ze naar een bovenverdieping op de

Boterweg. Toen Nel hoogzwanger was, liet

zij bij gebrek aan een telefoon met het licht

in de keuken weten of het zover was. Nico

kon vanaf de koepel bij Van Leer zien of hij

tijdens nachtdienst naar huis moest ko-

men. Na zoon Peter werd dochter Marjan

geboren. Nico en Nel hebben nog een meis-

je gekregen, zij is helaas jong aan een hart-

afwijking overleden.  Ze hadden een prach-

tig uitzicht. De marine die in Loosdrecht

was gevestigd kwam wekelijks voorbij ge-

marcheerd en gevaren, paard en wagen

kwamen langs en Vreelanders gingen over

de brug naar de winkels. Kleine Peter zat

met veel plezier voor het raam. Maar de on-

derbuurvrouw was toch minder blij met de

kinderen en het jonge gezin verhuisde

naar een andere woning op de Boterweg,

waar de kinderen vrijuit konden spelen. 

In 1967 kregen ze hun huidige woning. Het

hoekhuis heeft een mooie tuin, waar Nico

fuchsia’s kweekt. Al is het minder

gek dan vroeger, toen er zo’n hon-

derd planten op rekken stonden. 

Zoon Peter woont inmiddels in

Mijdrecht, is gelukkig getrouwd

en heeft twee prachtige kinderen,

Michiel en Saskia. Marjan woont,

wegens een lichte beperking, in

een begeleid wonen apparte-

ment, ook in Mijdrecht. De plek is

mooi en Nico en Nel zijn blij dat

Marjan hier onlangs is komen wo-

nen. We steken de provinciale

brug over. Hij vertelt dat in de oor-

log de klap brug was opgeblazen

en hij hierlangs naar zijn school in de

Ruiterstraat moest, langs Duitse soldaten.

Een paar goede jongens gooiden ‘s avonds

soms granaten in de Vecht, zodat de vissen

naar boven kwamen en de Duinkerkers ze

konden eten. Er zaten ook explosieven on-

der de Provinciale brug. De huisraad was

verplaatst en ze sliepen op matrassen op de

grond, een grimmige tijd. 

In het eerste schooljaar zaten alleen hij en

Chris Zwanink in de klas. Later kwamen er

wat leerlingen bij, maar het bleef klein. Hij

vertelt over kwajongensstreken die men

uithaalden met de brugwachter. Ze bon-

den de deur van het brugwachtershuisje

vast en bliezen dan op de open zijkant van

een fietsstuur, wat klonk als een boot. Daar

heeft hij zelf niet aan meegedaan zegt hij,

en ik geef hem het voordeel van de twijfel.

Hij vertelt wat er achter de groene deurtjes

aan de voorkant van de grote kerk zat. Het

rechterdeurtje was opslagplaats van melk-

boer Zwanink. Het linkerdeurtje een nor!

Landlopers en vandalen werden door de

veldwachter een nachtje ‘onder de kerk’ ge-

zet om af te koelen. Het dorp is veel veran-

derd. Vroeger werkte menigeen vanuit

huis, waardoor je elkaar tegenkwam. Nu

gaat de meerderheid in de ochtend het

dorp uit. Maar dat is overal zo weet hij,

maar het blijft een mooi dorp.

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

Smederij NIESSEN
• SIERSMEEDWERK
• BUITENLANTAARNS
• LAS- EN REPARATIEWERK

Rondje Zuwe
door Grace Inklaar
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Rondleiding over de boerderij combineren met een overnachting
Of voor lekkere boerenkaas en boerderij-ijs

Familie, Kennissen of Vrienden op bezoek maar geen slaapplaats

Boerenkaas – Boerderij-ijs – B&B - Groepsaccommodatie

Wilt U meer weten, neem dan met ons contact op

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

De import-Vreelander

Marjan Rintel woont sinds een jaar of acht

in Vreeland met haar man Bas(tiaan)

Geurts, zoon Philip en dochter Ferina.

Oorspronkelijk komt ze uit Doorn. Ze

ging in 1986 Bedrijfskunde studeren in

Groningen. Aan het eind van deze studie

heeft ze twee jaar in het buitenland geze-

ten. Ze heeft in Mexico en Indonesië ge-

werkt. Na haar studie ging ze aan de slag

bij Schiphol. Daar ontmoet ze collega Bas

met wie ze een relatie krijgt. Marjan ver-

ruilt na 5 jaar Schiphol voor KLM, Bas

blijft nog een tijd bij Schiphol werken. 

Ik kijk haar vragend aan, mij is het ver-

schil tussen beide organisaties niet duide-

lijk, maar dat zijn twee totaal verschillen-

de organisaties, verzekert ze mij. Schip-

hol, zo legt ze uit, is zeg maar de gemeen-

te waar de infrastructuur wordt ontwik-

keld en beheerd. De wegen, de landingsba-

nen, de vertrekhallen en de overige gebou-

wen. KLM is een van de ongeveer honderd

gebruikers. Het verschil met de overige ge-

bruikers, dus de overige vliegmaatschap-

pijen, is dat KLM huisgebruiker is. De ove-

rige maatschappijen vliegen minder op

Schiphol, en besteden daarom hun afhan-

deling veelal uit aan KLM of derden. Op

drukke zomerdagen vertrekken er zo’n 50

tot 55 duizend mensen met vluchten van

KLM en partners. Om dat te kunnen ver-

zorgen, zijn er vier units bij de divisie

grondafhandeling van KLM op Schiphol.

Een unit die de passagiers ontvangt, in-

checkt en laat instappen, een die zorgt dat

bagage zijn juiste weg vindt, een die de

services van de vliegtuigen regelt (zorgen

dat water, brandstof en catering aan

boord van het vliegtuig komen) en ten

slotte een unit die zorgt dat de voorgaan-

de drie goed op elkaar zijn afgestemd. Dat

is wel nodig. Zo’n 70 tot 80% van de KLM

passagiers die op Schiphol landen, stap-

pen direct over op een aansluitende

vlucht. Marjan is hoofd van de hele opera-

tie en daarmee verantwoordelijk voor de

5000 mensen die binnen de divisie de

werkzaamheden uitvoeren om de proces-

sen vloeiend te laten draaien. Een hele ver-

antwoordelijkheid lijkt mij, naast de zorg

voor de twee kinderen. Philip is 9 jaar en

Ferina is 5. Veel tijd voor andere hobbies

heeft ze niet meer, maar dat vindt ze niet

erg. Het is een kwestie van strak plannen

en de juiste prioriteiten stellen. Op woens-

dag is Marjan thuis en op vrijdag Bas.

Twee dagen in de week is er oppas aan

huis en gelukkig helpen beide

opa’s en oma’s. Ze zorgt ervoor

dat ze op tijd thuis is, ‘s avonds

wil ze er voor ze zijn. Marjan is al

blij dat ze naast haar werk en

thuis nog tijd heeft voor vrien-

dinnen en voor twee netwerken

voor vrouwen in vergelijkbare po-

sities in het bedrijfsleven. Als er

dan nog tijd overblijft, zit ze heel

graag op het water. Met het mo-

torbootje op de Vecht, of met een

zeilboot op de plassen. Onlangs

zijn ze met zijn vieren met de

boot een weekend naar Amsterdam ge-

weest. Lekker naar Artis en dan ‘s nachts

op de boot slapen, heel leuk. Ze zijn 8 jaar

geleden vanuit Amsterdam, waar ze sa-

men met Philip woonden, in Vreeland ko-

men wonen. Bas is opgegroeid in Breuke-

len en na een bezoek met Philip aan opa en

oma rijden ze langs het huis aan de Fetha

dat de vorige middag in de verkoop is geko-

men. Het is perfect voor hun, een doodlo-

pend straatje dat veilig is voor de kinderen,

buurtkindjes en Vreeland zelf voelde met-

een als ‘dit is het’. Het is zondagavond,

maar ze belt toch aan. De volgende dag is

het huis van hen. Ze heeft er met veel ple-

zier gewoond, maar het witte huis in de

bocht van de Vecht aan het eind van de

Boterweg vond ze, met haar voorliefde voor

water, wel heel geweldig. Ze kijkt uit op de

molen, op Greif, wat ze eigenlijk best mooi

vindt, en is sinds ze er is komen wonen bij-

na altijd buiten. Vreeland is voor haar een

heerlijk tegenwicht van haar stressvolle

baan, als ze thuiskomt en zeker met mooi

weer is het altijd vakantie. We komen via de

Bergseweg aan bij Greif en kijken naar haar

huis en dan naar de brug, waarvan we zien

dat een paar lampen het niet doen. Voor de

rest is het een perfect plaatje.

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

Openingtijden 
di - do vrij 9.00 -17.00

zaterdag 8.00-13.00
ma - wo gesloten

TAXI VAN WIJK
voor al uw vervoer

Telefoon 0294 29 13 25
Schiphol vanaf Vreeland t/m 4 pers. e 42,-

Nigtevechtseweg 172 
3633 XX Vreeland

Tel. 0294 - 254164
Gaarne bellen na 17.00 uur! 

Rijksstraatweg 125, Loenen, tel. nr. 0294 234 166
Markt 4, Breukelen, tel. nr 0346 251 004

Het Dorpshuis

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

Robert van de Bos
Tel.: 0294 - 234 750
Fetha 16, Vreeland

mei 2009 15

In de vroege ochtend van zondag 2 augus-
tus racete een Vechtpiraat met, naar ver-
luid, 100 km per uur over de Vecht door ons
nog in diepe slaap verkerende dorp.
Behalve een enkele dorpsbewoner die werd
gewekt door het oorverdovende kabaal van
het, volgens dorpsbewoners, in Muiden ge-
stolen vaartuig. Karabijnen werden losge-
rukt, ringen schoten van de steiger en ket-
tingen sloegen van de boten waardoor een
hoop schade ontstond. 3 passanten in een
open zeilboot die bij de brug in Vreeland la-
gen aangemeerd, kregen de schrik van hun

leven toen zij ‘s nachts een stortvloed van
water over zich heen kregen. Zij moesten
hozen en hun kleding en inboedel laten
drogen. De dader is, voor zover ons bekend,
helaas niet gepakt. S.B.

Vechtpiraat
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Deze maand is mijn oog gevallen op een Riesling uit
het jaar 2007 van het huis D’Orschwiller, gelegen in
de mooie Elzas, die zich bevindt in het noordoosten
van Frankrijk. De Riesling wordt hier de koning van
de druivensoorten genoemd, hetgeen betekent dat
deze hier goed gedijt onder invloed van bodem-
soort, klimaat en ligging.
Deze wijn is een appellation Alsace Controlée, dit
betekent dat wijnen die dit op hun etiket mogen
voeren, moeten voldoen aan een groot aantal wet-
telijk vastgestelde eisen, wat tot gevolg heeft dat
deze wijnen zich in de hoogste kwaliteitscategorie
plaatsen. Om een wijn goed te kunnen beoordelen
heb je bijna al je zintuigen nodig. Je ogen om de
kleur te bepalen. Deze kan bij witte wijn varieëren
van bleekgeel tot goudgeel. Deze Riesling heeft een
lichtgele kleur. De volgende stap is het beoordelen
van de geur. Om deze goed te kunnen ruiken, walst
u eerst de wijn in het wijnglas (de wijn ronddraaien
in het glas, hierdoor komen de geurstoffen uit de
wijn vrij), u snuift eénmaal diep de geur op, en pro-
beert daarna een aantal kenmerken te vinden. Zo
vind ik deze wijn ruiken naar tropisch fruit, waar-
onder ananas, passievrucht en mango, maar mis-
schien haalt u er wel hele andere geuren uit. Wijn
blijft heel persoonlijk! Om de wijn goed te kunnen
proeven neemt u een slokje wijn, waar u een beetje
lucht bij zuigt, dit zorgt ervoor dat u de smaak be-
ter proeft. Ik proef een prettige harmonie tussen zu-
ren en fruitigheid. De sappige fruitigheid maakt
deze wijn tot een absolute aanrader. Probeert u het
wijnproeven zelf eens. U zult merken dat u al snel
gaat ontdekken waar uw voorkeur naar uit gaat en
bewuster uw smaak gaat ontwikkelen. Zeker in
combinatie met een zuurkoolschotel met ananas,
escargots, vis, schaal en/of schelpdieren of een lek-
kere quiche lorraine wordt deze Riesling een ware
smaaksensatie. Het alcoholgehalte is 12%, en de
Riesling is te koop voor € 4.99 bij de Dagmarkt in
Vreeland. Veel proefplezier en tot volgende maand.

Engeline van Ee

De Vreelandbode is een gratis uitgave. Om even-
wicht tussen informatieve artikelen en adverten-

ties te bewaren stellen wij uw vrijwillige bijdrage zeer op
prijs. Dit kan via rekeningnummer 11.27.81.632 t.n.v.
Stichting Vreelandbode. Alvast bedankt!

Proost!

Op zondagmiddag 13 september wordt de
gerenoveerde muziektent feestelijk her-
opend. Het feest begint om 14.00 uur bij
de muziektent aan de Raadhuislaan in
Vreeland. Eerst zal de muziektent offici-
eel worden geopend, daarna barst het
open podium los. Ben je muzikaal, be-
speel je een instrument of kan je goed zin-
gen? Dan nodigen wij je uit om je in te
schrijven voor het open podium. Dit kan
via openpodiumvreeland@live.nl. Speel-
ervaring van minimaal twee jaar is ge-
wenst. Voor solo’s en duo’s is de maxima-
le speeltijd 7 minuten. Voor groepen van
drie personen of meer kan de speelduur
in overleg met de organisatie verlengd
worden. Twijfel niet, schrijf u in! De orga-
nisatie is in handen van Muziekvereni-
ging “De Vecht”. Café Taveerne De Vecht is
die middag geopend en verzorgt de bor-
rel. Het belooft dus voor iedereen een ge-
zellige middag te worden! Komt allen kij-

ken! Inschrijven kan tot en met zaterdag 5
september. Verdere informatie is te vin-
den op de website van de muziekvereni-
ging: www.muziekverenigingdevecht.nl.

Open podium Vreeland
Opening muziektent 13 september

Ook voor de juiste 
kleur gaat u naar Verwoerd!
• Wij hebben een uitgebreid assortiment schildersbenodigdheden. 
• Van een stukje schuurpapier tot een bandschuurmachine. 
• Van penseel tot een verfroller! 
• Verf voor binnen én buiten en voor elke ondergrond!
• In élke kleur leverbaar, want we mengen de kleuren ook!

Bij inlevering van deze bon 15% korting 
op ons Wijzonol assortiment    

Geldig t/m 5 augustus ’09 �


