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Afgelopen zaterdagmiddag 12 september
was het rondom de gerestaureerde mu-
ziektent vol met oude bromfietsen, een
zeer gevarieerd aantal oude bromfietsen
waren weer door het organiserend comité
uitgenodigd om deel te nemen aan de

Vreelandse bromfietsrees. Om half drie ver-
trok dit bonte gezelschap voor een toerrit
van ongeveer 50 kilometer, wat ons leidde
door verschillende polderweggetjes en
Vechtdorpjes. Met één lekke band slachtof-
fer (ondergetekende) kwam het gezelschap

netjes op de geplande tijd weer
terug bij de muziektent. Hier ge-
noten de deelnemers van een ge-
weldige maaltijd die perfect ge-
organiseerd was door Arjan
Brinkman. Met een goed gevul-
de maag stonden de deelnemers
aan de start van de ‘rees’. De pas-
toor zegende iedere deelnemer
persoonlijk in en stapte daarna
op zijn fiets om voorop  de loze
ronde het parkoers ook nog in te
zegenen,    Lees verder op pagina 3

Vijfde Vreelandse bromfietsrees 
weer een daverend succes!

Van de redactie
Met deze Vreelandbode kunt u nog even nagenieten van alle
festiviteiten van de afgelopen weken. Velen van u hebben zich
vast gezellig vermaakt op het Dorpsfeest en de muziektent is
officieel in gebruik genomen. De kinderen van Vreeland heb-
ben het nieuwe schoolgebouw feestelijk ingewijd en de senio-
ren zijn een gezellig dagje uit geweest. Verslagen hiervan, in-
terviews met dorpsgenoten en leuke wetenswaardigheden
kunt u lezen in deze Vreelandbode. Veel leesplezier toegewenst! 

Singel 1
3633 CW Vreeland

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

De nieuwe school is al in gebruik geno-
men op het moment dat deze Vreeland-
bode op uw mat verschijnt. Er wordt druk
gewerkt aan het aanleggen van de speel-
plaatsen en de inrichting van de omge-
ving. Verder in het najaar zullen er bomen
langs de Spoorlaan geplant worden.
Een ander plein dat opnieuw ingericht
gaat worden is het Fethaplein, tegenover
het Dorpshuis. Nu staat daar nog de tijde-
lijke school, maar die portacabins gaan
gelukkig ook weer weg. Er is een initiatief
van de omringende bewoners, onder lei-
ding van Arjen Zweedijk, om het plein een
mooi nieuw uiterlijk te geven. In samen-
spraak met Melle Wierper van Groenpart-

ners is gekeken naar de mogelijkheden.
Het plan omvat uitbreiding van het be-
staande groen en van de bestaande par-
keerplaatsen. Er vindt overleg plaats met
de gemeente over de haalbaarheid van
deze plannen. De Dorpsraad is een groot
voorstander van dit soort ‘lokale’ initiatie-
ven. Als bestuur kunnen wij niet overal te-
gelijkertijd aandacht aan besteden en wij
stimuleren juist dit soort initiatieven.
Signaleert u een probleem of aandachts-
punt in uw straat of buurt, kijk eerst wat
u er met elkaar als buren aan kunt doen!
Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat
Vreeland een prettig dorp blijft om in te
wonen en werken. R.v.M.

Bericht van de Dorpsraad

Dutch Polo Masters in Vreeland

Gedurende het laatste weekend van augustus was het polo-
centrum aan de Bergseweg weer de host van de Dutch Polo
Masters 2009, het grootste polotoernooi van Nederland.
Reden voor ons om eens te gaan praten met één van de spe-
lers, Edward de Kroes, en uitleg te krijgen over het leven van
een polospeler. Lees verder op pagina 4

Dorpsfeest druk bezocht en voor elk wat wils!
‘’Wat een lekker sfeertje! ‘’ en ‘’we treffen
we het wel met het weer zeg!’’, waren
slechts enkele reacties afgelopen zater-
dag. Vanaf 16.00 uur bruisde het direct in
de Breedstraat.Heel veel kinderen wisten
de weg moeiteloos te vinden naar clown
juf Sandra die de kids,met een niet afla-
tende energie, begeleide met speksteen
snijden en het maken van ‘’hun’’ eigen
puzzel. Om 16.30 uur verzorgde Frederike
van Houwelingen een sfeervolle poppen-
kastvoorstelling in de appelschuur van
Henk Griffioen. Van de opgestelde speelat-
tributen waren de windtunnel en het gro-
te springkussen duidelijk favoriet bij de
kinderen, maar ook de kop van jut, het
limbodansen en het eendjes hengelen wa-
ren in trek. De popcornautomaat en limo-
nadekoe maakte overuren en ook de pof-
fertjes vielen zeker in de smaak. Rond
17.30 uur werden de broodjes en de saté
klaargezet en stonden velen met een glas
in de hand te genieten van het zonnetje.
Een troubadour zorgde voor het muzika-
le intermezzo, maar begon helaas later
dan gepland door familieomstandighe-
den. Inmiddels stonden de coureurs met

hun brommers klaar voor het startschot
en maakten er weer een prachtig spekta-
kel van tijdens hun befaamde rondje om
de kerk. Om 20.00 uur maakte de myste-
riequest, Roy, zijn opwachting. Deze
bracht een aantal prachtige songs van zijn
nieuwe CD ten gehore, die onlangs ruim
belicht is via de diverse media.Vele toe-
hoorders genoten zichtbaar met volle teu-
gen van zijn prachtige stem. Na zijn optre-
den was de loterij aan de beurt. Vele prach-
tige prijzen, beschikbaar gesteld door di-
verse ondernemers uit ons dorp vonden
hun weg naar de gelukkige winnaars.(ui-
slag loterij in Vreelandbode oktober).
Vervolgens zorgde een zangduo tot mid-
dernacht voor de muzikale omlijsting.
Volgens een aantal aanwezigen had het
wat pittiger gemogen, maar toch werd er
heerlijk gedanst. Na afloop was het tot in
de vroege uurtjes nog erg gezellig bij Cor. 

Nb: Ons redactielid had leuke foto’s gemaakt
van het feest en de optredens maar helaas is
haar camera ‘s nachts uit huis gestolen.
Vandaar dat dit jaar het verslag niet onder-
steund wordt door foto’s.
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tel.: 0294 - 23 22 40

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

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

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

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

Apotheek Loenen
tel. 232703
Albrechtlaan 2, 3632 BB Loenen

Verloskunde Wijdemeren - Vreeland
tel. 035 6953522 Thera van Erp

Verloskundige praktijk Kortenhoef e.o.
tel. 035 6566333 M. Boomars & A. Onvlee
www.verloskundigekortenhoef.nl

Stichting 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

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 7 oktober 2009 inleveren via
info@vreelandbode.nl.  De volgende
Vreelandbode komt uit op 15 oktober
2009.
De redactie behoudt zich het recht voor om de
aangeleverde teksten in te korten!

Protestantse Gemeente Vreeland
zon. 20 sept. 10.00 uur ds. R. Abma
zon. 27 sept. 10.00 uur ds. S. de Vries
zon. 4 okt. 10.00 uur ds. R. Abma
zon. 11 okt. 10.00 uur ds. R. Abma

Ludgerus Parochie Loenen
zon. 20 sept. Woord en Communie
zon. 27 sept. 10.00 uur Pastor Vernooy
zon. 27 sept. 17.00 uur Vesperdienst 

Vredesweek Raad van Kerken
zon. 4 okt. 10.00 uur Pastor Geurtsen

Gezinsviering + koffie
zat. 10 okt. 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

21 sep. Opening nieuwe school C.S.V.
3 okt. Kledingbeurs Peuterspeel-

zaal in het Dorpshuis
4 okt. Accordeonmiddag om 14.00 

in het Dorpshuis
Dierendag

6/7 okt. Oliebollenverkoop
10 okt. Optreden van soulband 

‘Brother Flower’ in  
Taveerne de Vecht

16 okt. Start Pokerkampioen van NL 
in het Dorpshuis

17 okt. Indonesisch buffet 
in het Dorpshuis

18 okt. Jazzmiddag ‘The Brooklyn 
Affair’ om 14.00 uuur 
in het Dorpshuis

19/23 okt. Herfstvakantie C.S.V.

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

Bruiloften

Partijen

Recepties

Vergaderingen

Presentaties

Seminars
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Ik, Donny Zweedijk student meubel-
maker, zoek een gedeelde/ werkplaats.
Voor weekenden en vakantiedagen. 
Je kan me altijd bellen op: 0643778707.

Vechtzooitje
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Ons zonnestelsel bestaat uit acht planeten die rondjes draai-
en rond de zon: Mercurius, Venus, Aarde, Mars, Jupiter,
Saturnus, Uranus en Neptunus. (Pluto heeft sinds kort alleen
nog de status van een dwergplaneet.) Een aantal van deze pla-
neten is de komende weken goed vanuit Vreeland te zien. En
let even op: planeten zijn gemakkelijk van sterren te onder-
scheiden, omdat een ster wel en een planeet niet of veel min-
der twinkelt. Rond 17 september is de  planeet Uranus in op-
positie met de zon. Dat betekent, dat voor een waarnemer in
Vreeland de planeet precies tegenover de zon aan de hemel
staat. Uranus komt op rond zonsondergang en gaat onder
rond zonsopgang en is daardoor de hele nacht te zien.
Bovendien staat de planeet relatief dicht bij de Aarde waar-
door hij redelijk helder en groot lijkt. Op 17 september om
half twee ‘s nachts staat Uranus precies in het zuiden op een
hoogte van ongeveer 35 graden boven de horizon (in het ster-
renbeeld Vissen). Ook Jupiter is goed zichtbaar en kan gemak-
kelijk worden gevonden - op 30 september staat de maan net
ten noorden van deze reuze gas planeet. Op 6 oktober is zelfs
Mercurius te zien, net voor zonsopgang. Alleen Saturnus is
deze maand niet zichtbaar. Saturnus is in conjunctie met de
zon en beweegt vanuit Vreeland gezien er achterlangs. Op 22
september begint om 23.19 uur de herfst. Dag en nacht duren
dan even lang. We gaan ons opmaken voor de wintersterren-
beelden, met een spannende verrassing in november. H.L.

Hemel boven Vreeland

Het Dorpsfeest bedankt
de volgende sponsors:

Polocentrum Groot Kantwijck
Rabobank
Greif 
en verder

Gerwig Makelaardij
EVAB Autobedrijf
Frank Klopper aannemers
Driessen bomenbedrijf
Noorman kranen
Verwoerd aannemers en restauratie
Schumacher schilders
Krimp en Fort consultancy
De Nederlanden restaurant/ hotel
1850 nummer info
Fysiotherapie Vreeland
Taveerne de Vecht (Cor)
Bedrijfsvereniging Vreeland

en alle ondernemers die voor het prachtige
prijzenpakket zorgden voor de loterij

De uitslag van de winnaars van de loterij
zullen in de Vreelandbode van oktober geplaatst worden.

Op zondagmiddag 13
september heeft Burge-
meester Boekhoven de
gerestaureerde muziek-
tent geopend. In zijn toe-
spraak memoreerde de
burgemeester aan het be-
lang van deze zeer mooi
opgeknapte muziekkoe-
pel. Hij sprak dan ook de
wens uit dat het podium
in de armen van de bevol-
king wordt gesloten om
er activiteiten te organi-
seren die ons als gemeen-
schap bindt. Daarnaast
overhandigde hij de
bouwtekening van de muziektent aan
voorzitter Bert van Wijk van
Muziekvereniging ‘De Vecht’. Na dit offici-
ële openingsritueel barstte het open podi-
um los. Het opleidingsorkest trad als eer-
ste op gevolgd door zangeres Marlou on-
der gitaar begeleiding van haar vader
Rien, wonende in Vreeland. Daarnaast
was het de beurt aan koperensemble

‘Goedkoper’ gevolgd door muzikaal duo
Wendela Sandberg op saxofoon en
Margriet Veldhuisen op dwarsfluit. ‘De
Vechtband’ van de Muziekvereniging
zorgde daarna voor een feestelijke stem-
ming. De middag werd spetterend afgeslo-
ten door coverband ‘Profile’. Ondanks het
wisselvallige weer werd het een gezellig
evenement. 

Opening Muziektent gezellig evenement

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

Iokai-Shiatsu
manuele lichaamstherapie

praktijk Henk Kieviet

Vervolg van voorpagina
na al dit ‘geestelijke nat’ was het tijd om
van start te gaan. De zandloper werd omge-
keerd en de deelnemers draaiden het gas
vol open in de smalle straatjes die ons dorp
rijk is. Een blauwe walm van verbrande
benzinedamp hing ongeveer een half uur

boven Vreeland. Onze dorpsspeaker
Willem Groenewoud voorzag het inmid-
dels toegestroomde publiek van deskundig
commentaar. Uiteindelijk kwam Alfred
Colijn (een oud-Vreelander) als eerste over
de finish, nadat de zandloper was leeg ge-
lopen.  De organisatie had ter ere van het
eerste lustrum een ware wisseltrofee ge-
maakt, een gouden Solexwiel het hang-
plant erin. De winnaar nam met een brede
glimlach de bloemen en wisseltrofee in
ontvangst en beloofde volgend jaar weer
aan de start te verschijnen om zijn positie
te verdedigen. De originaliteitspijs ging dit
jaar naar Rob Vis, hij beweerde dat zijn
bromfiets van Prins Bernard was geweest
en dat hij de bromfiets via marktplaats van
hem had gekocht! Dit overtuigende argu-
ment gaf bij de jury de doorslag om de ori-
ginaliteitspijs aan hem te gunnen. De pech-
prijs ging naar de gebroeders Zeldenrijk.
Beiden heren reden hun banden lek tijdens
de toerrit. Via deze weg wil het organise-
rend comité, iedereen bedanken die aan
deze ‘rees’ heeft meegewerkt en mogelijk
heeft gemaakt
Tot volgend jaar, Tijmen Zeldenrijk

Vijfde Vreelandse bromfietsrees weer een daverend succes!

De Klaverjasclub voor 55-
plussers heeft weer ruim-
te voor nieuwe spelers.
Wij spelen op woensdag-
middag van 14.00 tot
17.00 uur in het
Dorpshuis. Gezelligheid
staat voorop bij deze mid-
dagen maar voor de hoog-
ste speler is er ook een
klein prijsje. De kosten
zijn € 2,-, inclusief koffie
of thee. Wilt u meespelen,
neemt u dan contact op
met Hannie Steenbrink,
telefoon 231937. 

Klaverjassen
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Houd 
Vreeland 

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

Buitenzonwering
Binnenzonwering

Rolluiken
Horren

• Shutters
• Terrasoverkapping
• Lifestyle artikelen
•

Showroom: Nieuw Walden 33
1394 PA Nederhorst den Berg

Tel. 0294-255501 www.rofazonweringen.nl

Vervolg van voorpagina 
Edward de Kroes kon zelf niet deelnemen
vanwege een knieblessure, die hij had opge-
lopen tijdens een toernooi eerder in het sei-
zoen. Hij moest nu als toeschouwer zijn ei-
gen team - Adrenalina - de overwinning zien
behalen. Niet bepaald een eenvoudige opga-
ve voor deze fanatieke sporter. De Dutch
Polo Masters is een geweldig evenement om
aan deel te nemen. Het polocentrum in
Vreeland wordt het mooiste van Nederland
genoemd en de festiviteiten er omheen met
champagne, dj’s en hip publiek zijn ook best

prettig (en dat kan de
redactie beamen! We
hebben veel
Vreelanders, onder het
genot van een glaasje
zien genieten van het
polospel). Maar goed,
polo is dus geen sport
zonder gevaren.
Sterker nog, na
Formule 1 is polo de
gevaarlijkste sport.
Edward geeft aan dat
dit een onderdeel van
de kick is. De snelheid,
moeilijkheidsgraad,
adrenaline, het team-
gevoel, de balsport en
natuurlijk de paarden-
sport, zijn woorden
die de sport karakteri-
seren en ook door
Edward gebruikt wor-
den. Veel meer dan in
andere takken van
paardensport bezitten
polopaarden nog hun
natuurlijk instincten
van de kudde en hun
territorium. Ze staan
rustig bij elkaar in de
wei, iets wat met dres-
suurpaarden niet al-
tijd het geval is.
Edward is op zijn 14de
in aanraking gekomen
met de polosport. Voor
die tijd had hij nog
nooit op een paard ge-
zeten. Met een paar
leeftijdgenoten heeft
hij les genomen en al
gauw ging het zijn
hele leven beheersen.
En dat moet ook wel
als je de sport serieus
neemt. Edward heeft
in het seizoen, dat van
april tot eind septem-

ber loopt, zijn 5 paarden in Vreeland gestald.
Ze worden verzorgd door een ‘groom’, een
ander woord voor een paardenverzorger.
Minimaal vijf avonden per week, na het
werk, rijdt Edward naar Vreeland om zijn
paarden te trainen. Vaak alle vijf te gelijk.
Eén paard wordt bereden en de anderen lo-
pen mee. In het seizoen worden de paarden
twee maal per dag aan een intensieve trai-
ning onderworpen. Gedurende de winter-
stop hebben de paarden volledige rust. In
die periode kan Edward ook weer even een
normaal leven leiden met familie, vrienden
en vriendin. De Argentijnse spelers die hier
in de zomer spelen keren dan terug naar
hun geboorteland alwaar hun seizoen dan
juist van start gaat. In Argentinië is de polo-
sport veel groter. Daar zijn ook de equivalen-
ten van ‘pits-poezen’ in de Formule 1, een be-
kend fenomeen. In de polosport worden ze
de stick-chicks  genoemd, omdat zij de polo-
spelers de sticks zouden aanreiken. In
Nederland is polo een kleine, elitaire sport.
Dat kan ook niet anders want het houden
van een paar paarden kan aardig in de pa-
pieren lopen. Je kan met minder en goedko-
pere paarden beginnen maar dit is wel van
invloed op je handicap. Een commissie be-
paalt de handicap van een speler onder-

meer op basis van prestatie, positie en paar-
den. Feitelijk geeft het aan hoe serieus je met
de sport bezig bent. Edward heeft een han-
dicap 2. Dit is een hoge handicap in
Nederland, wat betekent dat hij altijd tot de
beste of één na beste van zijn team behoort.
Gezien zijn blessure zal hij echter pas vol-
gend jaar weer optreden. Overigens is de
sportcarrière van een polospeler aanmerke-
lijk langer dan dat van andere sporters.
Edward sluit niet uit dat hij op zijn 50ste nog
steeds fanatiek deelneemt!  En kwam
Edward aanvankelijk alleen voor de polo
van Amsterdam naar Vreeland, sinds zijn
tante, Shirley Fagel, hier is neergestreken,
komt hij ook met een andere reden. We ho-
pen maar dat zijn vriendin/vrouw ook van
polo (èn van Vreeland) houdt!  S.l.B-d.N

Dutch Polo Masters in Vreeland

September wordt ”ONZE” occasion maand
De hele maand door geven wij minimaal 1500,- euro inruil
voor uw huidige auto* mits hij voldoet aan de eisen van de nationale sloopregeling,
is uw auto jonger of beter, dan krijgt u natuurlijk meer inruil.

Twingo GT-TCE-100 11-2007 blauwmet. 10.000 km 14.950,-
Clio 1.2 Drive 3-drs. 11-2004 d.blauw 40.000 km 8.750,-
Clio Dynamique Dci-105 07-2006 grafitmet. 81.000 km 10.750,-
Megane 1.4 Expression 3-drs. 06-2005 beigemet. 33.000 km 10.950,-
Megane 1.4 Expression 5-drs. 03-2003 grafitmet. 82.000 km 8.750,-
Megane Estate 1.6 04-2005 grafitmet. 51.000 km 13.950,-
Megane Estate Dci 11-2005 d.blauw 117.000 km 13.250,-
Scenic 1.6 Automatic 06-2003 d.groenmet. 55.000 km 10.950,-
Scenic 1.6 Privilege 03-2006 beigemet. 66.000 km 16.750,-
Grand Scenic 1.6 Tech Line 03-2007 grafitmet. 25.000 km 23.250,-
Laguna 1.8 Dynamique 10-2001 grafitmet. 125.000 km 7.800,-
Laguna 2.0 Dynamique 04-2005 blauwmet. 39.000 km 19.950,-
Laguna Estate 1.8 03-2004 grijsmet. 85.000 km 13.750,-

Een KANON (200 pk) voor de liefhebber
Clio 2.0 Sport   06-2007 zwartmet. 36.000 km  12.000,- onder de nieuwprijs

Daewoo Matiz 1.0 SE 5-drs. 09-2003 zilvermet. 17.500 km 5.450,-
Chrysler Neon 1.6 4-drs. 03-2002 blauwmet. 38.000 km 6.950,-
Kia Cee’d 1.4 5-drs. 06-2007 blauwmet. 8.200 km 13.250,-
Mercedes B-200 autronic 10-2005 grijsmet. 43.000 km 25.950,-

De zeven zekerheden van Top Occas ion
• 12 maanden garantie • Servicebeurt voor aflevering • APK-keuring voor aflevering

• Aangesloten bij de Nationale Autopas • Vervangend vervoer bij een reparatie langer dan 24 uur
• Veertien dagen omruilgarantie • Renault Route Service in Europa.



Op zaterdag 3 oktober 2009, van 09.00-
11.00 uur organiseert Peuterspeelzaal
“Vechtkroost” haar beroemde halfjaarlijk-
se kinderkledingbeurs in het Dorpshuis te
Vreeland. Naast een grote keuze aan twee-
dehands herfst- en winterkinderkleding
van diverse merken, kunt u bij ons ook te-
recht voor schoenen, boeken, speelgoed en
babyartikelen. Er is gelegenheid om een
kopje koffie te drinken en enthousiaste ou-
ders bakken daar een taart of cake bij. Des
te meer reden om te komen. Neem gerust
uw kleintjes mee, voor hen is genoeg te
doen; ze kunnen geschminkt worden, er is
de tombola waarmee leuke prijzen te win-
nen zijn die ter beschikking zijn gesteld
door lokale ondernemers. Wat dacht u van

Little Company tassen, heerlijke Boutriba
producten of een gratis eerste consult bij de
Orthodontiepraktijk (voor uzelf of ouder
broertje of zusje...) Dit en nog veel meer in
onze tombola.  Tevens is er een veiling van
echte Peuterkunst, dus ouders van de peu-
ters, komt allen en draag uw steentje bij.
Kom voor de gezelligheid, voor de kleding
en voor het dorp, steun dit initiatief voor
duurzaamheid en samenwerking binnen
Vreeland. De opbrengsten van de kleding-
beurs gaan naar een nieuw speelkasteel
voor buiten op het nieuwe schoolplein.
Kortom: er is genoeg te zien en te beleven,
dus graag tot 3 oktober. Voor meer informa-
tie: Lieke van de Akker 06-15021989, of kijk
op www.vechtkroost.nl 
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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

Wie in historie en schepen is geïnteres-
seerd, kan het niet ontgaan zijn dat we dit
jaar het Hudson jaar vieren: 400 jaar gele-
den ontdekte Henry Hudson, in dienst
van de Nederlandse VOC, Manhattan tij-
dens zijn zoektocht naar een noordelijke,
snellere doorgang naar Indië. Dit histori-
sche feit wordt het hele jaar feestelijk ge-
vierd in Amsterdam en New York. De
Nederlandse regering steekt zelfs meer
dan 6 miljoen euro in de festiviteiten. Zo
vinden in New York exposities, Oerol en
De Parade voorstellingen plaats en zijn er
speciaal ontworpen groenvoorzieningen
en paviljoens te bewonderen. Een belang-
rijke activiteit -niet gefinancierd door de
regering!- is een armada van Oud
Hollandse platbodems, die, onder het ge-
bulder van kanonschoten, de haven van
New York zal binnenvaren samen met
honderden andere schepen, waaronder
een replica van de Halve Maan, Hudsons
schip. De Vrouwe Cornelia van Lodewijk
en Joke van Monsjou vaart mee in deze
vloot. Een wild avontuur, waarvan alleen
de aftrap al niet zonder problemen ver-

liep. Zo is de boot na een schoonmaakac-
tie voorafgaande aan de reis lek geraakt en
verliepen de reparaties van een en ander
nogal desastreus. Maar.. de boot is nu her-
steld en schoongepoetst onderweg! 
Een jaar of twee geleden kwam het
Lodewijk ter ore dat er plannen waren
voor een dergelijke feestelijke intocht in
New York. Het lukte hem een sponsor te
vinden voor de kostbare overtocht
(scheepswerf Boer uit Sliedrecht), die eind
augustus plaats vond. Samen met 19 ande-
re boten, waaronder de Groenevecht van
Cor van Zadelhoff, werd de Vrouwe
Cornelia aan boord van De Flinterduin ge-
hesen. De overtocht naar New York duurt
ongeveer twee weken, afhankelijk van de
wind. Lodewijk en Joke zullen drie weken
varen in en rond New York, waarvan een
deel met relaties van de sponsor, en een
deel met vrienden. In de volgende
Vreelandbode zult u een verslag lezen van
dit Amerikaanse avontuur! Voor meer
info: www.henryhudson400.com J.J.

De Vrouwe Cornelia naar New York!

WICO
DIENSTVERLENING

GLAS- EN GEVELREINIGING
Willem Dolman

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

Dit najaar kunt u mee met een bijzondere
excursie rond de Waterleidingplas in
Loenderveen. De Waterleidingplas wordt
beheerd door Waternet en is onderdeel
van de drinkwaterwinning voor een deel
van Amsterdam en Weesp. Dit prachtige
natuurgebied is normaal niet toeganke-
lijk voor publiek. Onze boswachters ne-
men u mee het gebied in, te voet en in een
boot. U heeft de unieke kans dit natuurge-
bied te ontdekken en te zien op welke
plekjes de ringslang zich thuis voelt en de
purperreiger in het voorjaar broedt.  De
excursies worden gehouden op een zater-
dagochtend of woensdagmiddag en kos-

ten € 5,- per  persoon. Kijk op www.water-
net.nl voor meer informatie en de data.
Aanmelden kan vanaf een maand van te-
voren via bezoekerscentrum De
Oranjekom, tel: 020-6087595.

Bijzondere excursies in Loenderveen

Kledingbeurs Peuterspeelzaal Vechtkroost

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.
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Bedrijvigheid vanuit Vreeland
Renée de Kuyper van ‘Het Woonstation’

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

Op de Boslaan in Vreeland staat aan de
Vecht een opvallend houten huis dat vanaf
de eerste verdieping groen geverfd is. ‘De
Keet’ staat er op de voorgevel en dat is geen
verwijzing naar de huiselijke omstandig-
heden aldaar maar naar de oorspronkelij-
ke functie van het huis, nl. een directiekeet
die ooit in Amsterdam stond. De trotse be-
woners zijn Renée de Kuyper en Jos
Hendrickx met hun 2 kinderen Hidde en
Joep. Ze hebben ‘De Keet’ ingrijpend ver-
bouwd nadat ze er in 2000 kwamen wonen
en verbouwen is het ding waar Renée heel
goed in is. Eigenlijk plannen, verbouwen
en inrichten. Dat heeft alles te maken met
haar bedrijf ‘Het Woonstation’, gevestigd
in het voormalige stationsgebouw van
Vogelenzang/ Bennebroek in de gemeente
Aerdenhout. ‘Het Woonstation’ is de over-
koepelende naam voor een aantal bedrij-
ven die zich kort gezegd bezig houden met
creëren van een aangename sfeer binnens-
huis. Het bijzondere is dat alle aanpassin-
gen en verbouwingen niet worden uitbe-
steed maar door eigen mensen worden ge-
daan. Er wordt dus een soort van totaalser-
vice geboden voor het maken van een aan-
bouw, de verbouw van keuken of badka-
mer, het inbouwen van kasten of open
haarden en, indien gewenst, een daarbij
passende inrichting.  
Renée heeft oorspronkelijk hogere hotel-
school gedaan. Daarna vertrok ze voor twee
jaar naar Amerika om in een hotel te wer-
ken. Dat was een geweldige ervaring maar
ze zag zichzelf daar niet de rest van haar le-
ven wonen. Aansluitend werkte ze een jaar
in een hotel in Nederland. Daar viel de pro-
fessionaliteit en de servicegerichtheid in te-
genstelling tot de Amerikaanse aanpak be-
hoorlijk tegen. En toen... ja, toen wist ze het
even niet meer. Ze ging werken als stewar-
dess bij de KLM en kwam in ‘het klasje’ haar
huidige compagnon, Jantien Lindeman,
tegen met wie het direct klikte. Samen be-
gonnen ze naast het vliegen de eerste win-
kel van ‘Het Woonstation’, ‘Het Schouw-
spel’, een winkel in openhaarden met bij-
behorende schouwen. Aanvankelijk huur-
den ze een deel van het stationsgebouw - de
weduwe van de stationschef woonde toen
nog op de bovenverdieping. Later huurden
ze ook de rest van het pand met de bedoe-
ling er nog een paar winkels bij te zoeken
die in hun totaalconcept zouden passen. Er
kwam een lunchroom in (‘De Wachtka-

mer’). En ‘Het Seinhuis’, een interieurwin-
kel en interieuradviesbureau. En sinds kort
is er ook een meubelmakerij aan ‘Het
Woonstation’ toegevoegd. 
Het oude stationsgebouw (een rijksmonu-
ment uit 1870) waarin al deze winkels ge-
vestigd waren moest nodig worden opge-
knapt en kon na lang getouwtrek uiteinde-
lijk van de NS worden gekocht. De grondi-
ge renovatie die volgde was een ambitieus
project. Tal van oude elementen werden
weer in ere hersteld, oude, monumentale
deuren werden hergebruikt, de stations-
vloer gerestaureerd. En in die prachtige
ambiance staan hele mooie meubels, lam-
pen, schouwen en kunstvoorwerpen. Het is
alsof je die woonkamer instapt die je altijd
al wilde hebben. 
Renée heeft dus een goed gevoel voor hoe
je een huis optimaal tot z’n recht kunt la-
ten komen. Zo ook haar eigen huis. Ze ken-
de ‘De Keet’ al. Aan haar Amerikaanse ja-
ren had ze een voorliefde voor houten hui-
zen overgehouden. Maar eerst heeft ze sa-
men met Jos een jaar na aankoop van ‘De
Keet’ in het huis gewoond, voor ze overgin-
gen tot een hele grondige verbouwing. Met
een prachtig resultaat natuurlijk. 
Dat zegt veel over de werkwijze van Renée:
eerst kijken, laten inwerken en dan komen
met een harmonieus plan waarin alles op
elkaar is afgestemd en iedere ruimte opti-
maal tot zijn recht komt. 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

Op de kille en winderige zondagmiddag
30 augustus heeft de 68-jarige Johan
Beukeboom een persoonlijke topprestatie
neergezet. Ruim binnen het uur zwom
Johan naar de overkant van de Wijde Blik.
Hij werd daarbij ondersteund door de ge-
broeders Schoordijk van de Bergseweg. De
22-jarige Tom bereikte, als ervaren zwem-
mer, zonder problemen de overkant.
Johan kreeg onderweg echter last van on-
derkoelingsverschijnselen. “Ik was mijn
gevoel voor oriëntatie helemaal kwijt, en
m’n benen werden zwaar. Ook werd ik
licht in mijn hoofd”, vertelt Johan vlak na
het bereiken van de overkant. Gelukkig

was de ervaren EHBO-er Maarten
Boelhouwer hierop voorbereid. Meteen
bij aankomst had hij een speciale warmte-
deken paraat om de onderkoelingsver-
schijnselen te behandelen. Ook de 19-jari-
ge Jorn had bij het bereiken van de over-
kant blauwe lippen. “Die koude wind om
m’n hoofd was het ergste”, vertelt hij.
Maar na het drinken van een glaasje krui-
denbitter, de uitreiking van een medaille
en de wandeling naar het einde van de
Alambertskade, was de kou alweer bijna
vergeten. De drie zwemmers, en hun sup-
porters, kunnen terugkijken op een spor-
tieve prestatie die bij andere weersom-
standigheden wellicht iets minder zwaar
was geweest. S.B.

Topprestatie!
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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

Vreeland toonde zich een sportieve verlie-
zer tijdens de jaarlijkse streekderby
Loenen tegen Vreeland die de laatste zon-
dag van augustus voor de 13de keer plaats-
vond op het terrein van S.V. De Vecht. De
grote wisselbokaal heeft 7 keer bij slagerij
Dalhuizen gestaan, dit jaar verhuist hij
naar Loenen, die de beker voor de 8ste
keer won. Het spelniveau was behoorlijk
hoog, ook al bestaan beide teams uit over
het algemeen niet voetballende veertig
plussers, hetgeen soms voor hilarische
momenten in het spel en de nodige bles-
sures zorgt. De spelersvrouwen en -kinde-
ren vermaakten zich zoals ieder jaar weer
prima langs de lijn in de zon met de nodi-
ge drank en happen. Een uniek evene-
mentje voor beide dorpen, waar vriend-

schap en sportiviteit hoog in het vaandel
staan. Met dank aan S.V. De Vecht voor het
ter beschikking stellen van het veld en de
scheidsrechter! J.J.

Loenen wint jaarlijkse streekderby

Vanaf 8 oktober ver-
zorgt Muziekvereni-
ging “De Vecht” uit
Vreeland blokfluit-
lessen voor kinderen

en volwassenen. De kinderen krijgen op
donderdagmiddag vanaf 15.30 uur, in
groepjes van 4/5 leerlingen, blokfluitles.
Volwassenen kunnen ook privé-les krijgen.
De aanvangstijden voor deze lessen zijn in
overleg met de docent. De lessen worden
verzorgd door Hugo de Graaf, gediplo-
meerd muziekdocent uit Weesp en duren
30 minuten. Het cursusjaar eindigt op 25
april met een spetterend optreden voor ou-

ders en bekenden. De lessen kosten € 7,50
per kind per les inclusief lesmateriaal. Ook
krijgen de leerlingen een blokfluit in bruik-
leen van Muziekvereniging “De Vecht”. Als
kinderen zelf al een blokfluit hebben mo-
gen ze die uiteraard ook meenemen. De kos-
ten voor een half uur privé-les voor volwas-
senen zijn € 9. Blokfluitlessen zijn een zeer
goede basis voor het later bespelen van een
muziekinstrument. In onderlinge afspraak
met de leerling en de ouders biedt de vereni-
ging een vervolg aan op een blaasinstru-
ment.  Voor inschrijvingen en meer infor-
matie kunt u terecht bij Bert van Wijk, tel.
06 50610010, bert281269@planet.nl

Blokfluitlessen voor jong en oud in Vreeland

Lezers schrijven

Bent u ze ook al tegen gekomen op ver-
schillende plaatsen? Die rare plastic man-
netjes, die de automobilist waarschuwen
voor overstekende kinderen! Ze leken
zich op mysterieuze wijze steeds te ver-
plaatsen. Begin augustus trof ik wel een
hele vreemde aan midden op de Singel. 
Toevallig had ik mijn foto camera in mijn
zak. Tijdens het fotograferen werd het
mysterie opgelost, want de daders wilden
toch ook wel erg graag op de foto! Bij
deze. Yvonne Tuin

Rare mannetjes...
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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!
Hallo kinderen van Vreeland! Vinden jul-
lie het net zo leuk als wij dat het bijna eind
september is? En zijn jullie blij met de ver-
huizing naar de nieuwe school? En wie
heeft de brievenbus van de Kinderpost ver-
huisd? Heeft ie al een nieuw plekje?
Deze keer in de Kinderpost 2 mooie ge-
dichten van Floor en Berend, over de na-
tuur en over vrijheid. Verder een raadsel en
een mopje en extra veel aandacht voor die-
ren en dierendag op 4 oktober. Heb jij een
leuk of bijzonder dier? Vertel ons erover de
volgende keer en mail een foto mee voor 4
oktober! Oh ja, even heel belangrijk: de ra-
zende reporters gaan weer beginnen. Op
30 september is de 1e keer! (van 13.15 tot
14.15 op school).Je kunt je nog opgeven, er
is nog plek  voor een paar kinderen. Mail je
aanmelding en je post  naar info@vreel-
andbode.nl! Tot volgende maand!

Hallo
Op een dag gingen we teekeningen ma-
ken. We gingen ze verkoope aan de deur.
We heben 6 euro opgehaalt. Dit heben we
aan malaria no more gegeve. Hiervan wor-
de 2 kindjes 5 jaar lang geholpen. Goet he.
Groetjes van Pink en Pien

Mopje 1
Kun je een geheim bewaren?
Ja!
Ik ook en daarom vertel ik het niet aan
jou!
Silvana, 9 jaar

Kindernieuws
Wist je dat....
� honden soms ook een verjaardagspartij-

tje hebben? Lees gauw verder bij Soof
heeft een feestje....

En wist je dat....
� de Kinderpost is op zoek naar kinderen

die op een woensdagmiddag 1x per
maand na schooltijd opgeleid willen
worden tot “Razende Reporter”.  Hou jij
van interviewen of schrijven? Geef je
gauw op bij info@vreelandbode.nl. 

� jij altijd mee kan doen aan de
Kinderpost! Wie wil de titel van de
Kinderpost tekenen? Komt die van jou
ook bovenaan staan? Doe ‘m dan wel
voor 8 oktober in de brievenbus op
school!

Dierendagverwentips:
Over twee weken, op 4 oktober, is het die-
rendag. Hieronder vind je tips om je huis-
dier eens lekker te verwennen. Heb je zelf
geen huisdier? Verwen dan het dier van je
vriend of vriendin, buurman of buur-
vrouw of van een familielid!
� vachtdieren (hond, kat, paard, cavia, ko-

nijn et cetera.) kun je verwennen met
een extra lange borstelbeurt 

� met je hond kun je een lekkere lange
wandeling maken; kies eens een andere
route of plek, bijvoorbeeld: langs het
strand, in het bos of een groot park 

� katten genieten vooral van strelen,
warmte en een lekker smulhapje zoals
verse vis, lever of kip 

� geef je vriend vandaag alleen zijn lieve-
lingskostje te eten 

� geef je huisdier altijd, maar vandaag ex-
tra veel, knuffels, complimentjes en
aandacht 

Wie goed voor zijn huisdier zorgt en ge-
noeg tijd aan hem be-
steed, weet precies wat
zijn vriendje lekker
vindt!

Mopje 2
Jantje gaat naar de die-
rentuin. Dan gaan ze
naar de pauwen. Jantje
zegt kijk mama daar staat
een kip in bloei!
Geschreven door Ruben

Stripverhaal
Pissebed Willem 
Door Willem van der Donk, 
9 jaar

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
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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!!!

Soof heeft een feestje
Hallo, ik ben Soof. Misschien ken je me
wel. Ik heb zwarte haren, ben eigenlijk wel
groot en al 5,5 jaar oud. Ik loop iedere dag
wel even door de straten van Vreeland en
vind het heel leuk om jou tegen te komen.
Je hoeft niet bang voor me te zijn hoor!
Zeker niet als ik met mijn staart kwispel;
dat is mijn pretmeter. Als die heel hard
zwaait ben ik heel blij! Laatst was ik heel
blij, ik had een partijtje bij Simba, een heel
lief hondenvriendinnetje van mij. Zal ik
vertellen wat ik daar deed? Ik moest overal
de aller- aller- lekkerste koekjes (dat zijn
Frolics zegt mijn vrouwtje) zoeken. Die wa-
ren allemaal verstopt. Eentje in een bakje
met water, wel drie in de lucht aan touw-
tjes, en eentje onder een kussen. En je
moest heel snel zijn want het was een wed-
strijdje. Ik heb alle koekjes gevonden, knap
hè? Ik was alleen niet zo snel. Ik had dan
ook heel goed gezocht of er misschien niet
nog een koekje ergens lag. Als troostprijs
kreeg ik een njammmie lekker dik bot.
Goed hè? Misschien vindt jouw hond zo’n

wedstrijdje ook wel
leuk. Ik doe wel mee. Tot
een volgende keer. 

‘n Poot van Soof

Gedicht Vrijheid
Ik voel me blij,
Want ik voel me vrij,
Zo vrij als een vogel,
Een tijd zonder ‘n kogel.
Vrij dat is zij,
Vrij dat ben ik,
Vrij dat zijn wij.

Door Berend Keehnen

Gedicht  De natuur
De natuur is echt heel bijzonder,
De natuur is echt een wonder.
Al die mooie kleuren,
En de bloemen met al die verschillende
geuren.
De natuur is echt bijzonder,
De natuur is echt een wonder.
Er leven dieren in het bos,
Maar ook op het mos.
De natuur is echt heel bijzonder,
De natuur is echt een wonder.

Door Floor Vogels

RRaaaaddsseell  

Wat is het verschil 
tussen een varkentje 

en een baby?

Luna 
10 jaar

Antwoord:
Een baby poept in de luier en 
een varkentje luiert in de poep

www.malarianomorel.nl  rek.nr.: 56.10.25.312
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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

Er valt nog volop te genieten van de nazo-
mer. Maar het programma 2009 - 2010
voor de leden van “Vrouwen van Nu”, af-
deling Loenen /Vreeland, is rond. En niet
alleen voor de leden. Belangstellenden die
eens een avond willen meemaken, zijn
van harte welkom. 
Het programma voor 2009:
17 sept. - komt de heer B. Smit, directeur
van R.O.I. Utrecht vertellen over een pro-
ject in India. Een groep Nederlandse jon-
geren ging niet naar India voor een vakan-
tie, maar om hard te werken. 5 dagen lang
zetten zij hun kennis en energie in bij het
realiseren van 100 aardbevingbestendige
woningen. Dia’s verduidelijken deze zin-
volle bezigheid.
15 okt. - 2009 is o.a. het Jaar van de
Sterrenkunde. Het ligt voor de hand dat
we een beroep deden op de heer Linnartz,
bekend van zijn stukjes in de
Vreelandbode. Hij komt graag vertellen
over de boeiende sterrenhemel!
19 nov. - Waarom dragen mensen hoofd-
deksels? Iemand maakte er een studie
van. Het resultaat wordt gebracht in een

hoedjesshow. Zelf passen natuurlijk !
16 dec. - Ditmaal niet op donderdag, maar
op woensdag. De botanische tuin in
Utrecht kent een thematuin. Een deel is
gereserveerd voor planten waarover in de
bijbel wordt gesproken. Alle mogelijke bij-
zonderheden worden uit de doeken ge-
daan.
De excursiecommissie zorgt als aanvul-
ling voor interessante, boeiende en gezel-
lige excursies en andere uitjes. In provin-
ciaal verband is er ook een groot aanbod
van activiteiten, alsmede een themadag
met andere vrouwenorganisaties.
Kortom: wees gast en proef de sfeer !
Voor wie eerst nadere inlichtingen wil
hebben, kan contact worden opgenomen
met de secretaris: T. van Wageningen-
Koopman, Doude van Troostwijkplein 45,
Loenen, tel. 0294 23 18 07.
De avondbijeenkomsten worden meestal
gehouden op de 3e donderdag van de
maand. De leden komen bijeen in het
zaaltje “De Lichtkring”, Kerkstraat 4 in
Loenen. Aanvang: 20.00 uur; het zaaltje is
open om 19.30 uur.

“Vrouwen van Nu” staat in de startblokken!

Voor het tweede jaar organiseert het Dorpshuis Vreeland de
voorronde voor het Pokerkampioenschap van Nederland.
Na het succes van vorig jaar waar zelfs de finale in Rotterdam
behaald werd, hopen we dit jaar op een nog grotere opkomst
en een nog hoger niveau zodat we misschien aan het eind van
dit jaar een speler uit ons Dorpshuis als Nederlands
Kampioen kunnen huldigen. Wil je aan deze voorrondes deel-
nemen, schrijf je dan in via www.pkvn.nl en kies het
Dorpshuis in Vreeland als je locatie. Er wordt gespeeld op de
vrijdagavonden vanaf 16 oktober tot en met 11 december.
Zaal geopend vanaf 19.30 aanvang toernooi 20.00 uur.

Pokerkampioenschap van Nederland

Grote Club Actie voor DOS
Ook dit jaar doen de jeugdleden van gymnastiek en sportver-
eniging DOS Vreeland weer hun best om zoveel mogelijk lo-
ten van de Grote Club Actie te verkopen. Vanaf zaterdag 12
september gaan de jeugdleden met de intekenlijsten op pad.
De loten verkopen we met een eenmalige automatische incas-
so. Dit heeft als grote voordeel dat de kinderen niet meer met
contant geld over straat hoeven. Ook hoeven de leden nu
maar één keer op pad. U krijgt namelijk geen tastbaar lot
meer, maar het lotnummer komt op uw bankafschrift te
staan. Als u een geldbedrag wint wordt het automatisch op
uw bankrekening bijgeschreven. Van elk verkocht lot is 80%
voor onze club, dus koop een lot en steun de plaatselijke ver-
eniging DOS. 

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.



Steeds vaker staat in Vreeland een licht-
blauw bord in een tuin met een sierlijke let-
ter A. En misschien is het u niet ontgaan
dat op onze voorpagina ditzelfde logo
schittert. Onze nieuwsgierigheid werd ge-
wekt én gestild; vandaag krijgt dit bord een
gezicht. Niet één maar zelfs twee, die van
Janneke Raijmakers en Christeldore
Ankersmit. En dat komt zo.

Pauze
‘Even wat gas terugnemen’ brengt je soms
in de mooiste of beste richting.
Christeldore, moeder van Bibi (bijna 14) en
Max (9) werkt al sinds begin jaren 90 als ma-
kelaar in Amsterdam vanuit haar eigen
kantoor Ankersmit. “Dit is wat ik kan en dit
is wat ik al jaren doe” zegt ze met een gro-
te lach. Sinds 9 jaar woont ze in Loenen en
reist dagelijks naar Amsterdam. Maar zo’n
twee jaar geleden was het even meer dan
genoeg. Het hollen van de ene afspraak
naar de andere in en om de files heen én
het weer op tijd bij de uitgaande school
staan brak haar zomaar even op. Soms
moet je even stoppen. Zo ontmoette ze
Janneke ook weer wat vaker, die net als zij
in haar eentje de combi - zorg voor de kin-
deren en werk - maar al te goed kende. Dat
gaf veel herkenning. Janneke Raijmakers
die jaren ervaring met werving en selectie
heeft maar ook met het doorstarten van be-
drijven, wilde net als Christeldore graag
zelfstandig blijven werken. Alleen hoe doe
je dat als je graag dichterbij je kinderen
Jaap Jan (14), Friso (12) en Frederiek (9)
blijft? Door in de buurt te werken. 

Kantoor Loenen aan de Vecht
Christeldore en Janneke kopen samen vo-
rig jaar op het Moleneind in Loenen aan de
Vecht een pand en beginnen met nog een
kantoor Ankersmit Makelaars & Taxateurs.
Ze werken vanuit Loenen met een lijntje
naar Amsterdam.  Al snel bleek hoe com-
plementair ze werkten, ieder met inbreng
van eigen expertise. Een bijzonder kantoor
en niet voor de poes: want de schoorsteen
moet roken! En ondanks lastige tijden op
de huizenmarkt doet ie dat! Want zo rede-
neren ze nuchter: “Wij zitten ook nog in
onze startfase. Alles wat we nu doen, zou-
den we toch al doen, nodig om ons bedrijf
op te bouwen”. U begrijpt, de Vreeland-
bode wordt hartelijk verwelkomd!

Female touch
Bij binnenkomst valt direct de frisse, lichte
en vriendelijke uitstraling van hun kantoor
op. Grote kleurrijke schilderijen aan de
muur, een enorm boeket bloemen als af-
scheiding tussen hun bureaus. Dit is duide-
lijk een efficiënt kantoor met een female
touch. “Wij zijn ook een echt vrouwenbe-
drijf”, lacht Janneke, “en dat bevalt uitste-
kend!” Ze werken niet alleen nauw samen
maar je ‘krijgt’ ze ook allebei als je met
Ankersmit in zee gaat. “We zijn 6 dagen in de
week bereikbaar en we weten altijd allebei
wat er speelt. Daarom doen we een verkoop-
opname ook altijd met z’n tweeën” licht
Christeldore toe. Het makelaarsvak is vrou-
wen echt op het lijf geschreven vinden ze al-
lebei. “Alles draait om emotie. Een huis is ook
een thuis en vrouwen voelen dat prima aan.
Bij aankoop zijn vrouwen uiteindelijk vaak
de beslisser”.  Mogelijkheden om op het in-
ternet een huis te vinden zien ze niet als be-
dreiging. “Onze toegevoegde waarde zit in
onze kennis van de huizen hier en het zake-
lijk daarmee omgaan” vertelt Christeldore
verder, “we kennen veel huizen, omdat we
hier al lang wonen”. Ze taxeren ook veel. “We
zijn emotieloos ten aanzien van het pand.
Als het geen goed pand is dan zeggen we dat
zoals het is. Maar we zijn niet emotieloos ten
aanzien van onze klant”.

Groko
Druk in de weer zijn ze met ‘het oude
Groko terrein’ bij Breukelen. Het ligt aan de
Vecht, net bij binnenkomst van Breukelen.
Hier komen 41 appartementen in een aan-
tal schitterende ‘Vechtachtige’ villa’s. “Als
je nagaat hoe weinig appartementen er in
deze omgeving zijn, een buitenkansje.
Zeker voor wie ook nog op latere leeftijd
graag in de buurt blijft wonen”, vertelt
Janneke enthousiast. Op 10 oktober a.s. is
er een open dag in het Amsterdamse kan-
toor en in kantoor Loenen staat een schitte-
rende maquette.
“Oh”, roept Janneke, “ik moet alweer
gaan!” Ze moet de kinderen even opvan-
gen. In 3 minuten is ze thuis op de fiets. Met
Christeldore praten we nog even verder. Als
we kort daarna samen het pand verlaten
zet ze de telefoon over naar haar mobieltje.
“Ook als we niet op kantoor zijn nemen we
de telefoon op hoor”.

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

Ga voor zeer aantrekkelijke aanbiedingen naar onze site 
www.wijnkoperijdemeenthof.nl

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

In de schijnwerper... 
Christeldore Ankersmit & Janneke Raijmakers 

ANKERSMIT makelaars en taxateurs
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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.

NIEUWE  GERECHTEN OP DE MENUKAART 
We verwelkomen u graag voor de nieuwe 
seizoensgerechten van de Nederlanden.

PRIVATE DINING 
Heeft u iets te vieren? De Nederlanden beschikt over 2 intieme
ruimtes waar u exclusief met uw gasten kunt lunchen of dineren.

Kom langs en vraag naar de mogelijkheden! Vanaf 2 tot 60 personen.

LOUNGE 
De loungebankjes zijn van onze dijk, we hebben veel gasten 
mogen verwelkomen tijdens de mooie dagen van de zomer.

Voor een drankje, koffie of thee met wat lekkers of kleine culinaire
hapjes kunt u nu weer in onze sfeervolle lounge terecht.

De keuken is open vanaf 12.00 u.

Tot ziens in de Nederlanden!

Restaurant Hotel de Nederlanden
Wilco & Caroline Berends

Duinkerken 3, 3633 EV Vreeland
Tel. 23 23 26

De lessen zijn weer van start gegaan en bij
de meeste lessen is er nog plaats voor nieu-
we leden. U kunt eerst twee proeflessen
volgen voor u besluit lid te worden. De vol-
gende lessen worden gegeven in de gym-
zaal van Vreeland:
Maandag 
13.15 - 14.15 dames Keep-fit
14.15 - 15.00 ouder & kind gym (tot 4 jaar)
15.30 - 16.30 kleutergym 
16.30 - 17.30 turnen meisjes les 1
17.30 - 18.30 turnen meisjes les 2
18.30 - 19.30 turnen meisjes les 3
Woensdag
16.45 - 17.30 streetdance les 1 (vanaf 5 jaar)
17.30 - 18.15 streetdance les 2
18.15 - 19.15 streetdance les 3 

Donderdag 
16.00 - 17.00 turnen jongens les 1
17.00 - 18.00 turnen jongens les 2
18.00 - 19.00 turnen jongens les 3
20.00 - 21.30 badminton (geen leiding)
Vrijdag
19.00 - 20.30 boksen / zelfverdediging

Voor meer informatie kunt u terecht bij de
leiding in de gymzaal of op de altijd actue-
le website van DOS: www.dosvreeland.nl

Gymnastiek en sportvereniging DOS

“Dutch Open” 
voor postduiven

Op donderdag 3 september staan er in de
vroege ochtend verschillende bussen in
Vreeland te wachten op hun reizigers.
Kleine kinderen met rugzakjes, grotere
kinderen met hele reistassen en jawel, de
senioren van Vreeland. Deze dragen niets
of slechts een handtas, want de
Seniorentocht is tot in de puntjes ver-
zorgd. Het enige wat je hoeft te doen is in-
stappen. Na een klein oponthoud omdat
de jongste medereizigster (ondergeteken-
de) iets later verscheen begon dan toch de
reis voor de volle bus. De buschauffeur uit
Amsterdam, met de bijbehorende humor,
kent de omgeving op zijn duimpje. In
plaats van de saaie snelweg leidt hij ons
langs de prachtige boerderijen van
Portengen en Kasteel de Haar in Haarzui-

lens. Onderweg ontrafelt hij een aantal
Nederlandse spreuken. Waaronder “onder
de pannen zijn”, daterend uit de tijd dat
rieten daken armoedig waren en je wel rijk
zou zijn als je dakpannen had. Ik twijfel of
hij serieus is of een geintje maakt, want
even later komen we aan bij restaurant
“onder de pannen” voor een bak koffie en
een stukje taart.  We vervolgen de weg over
de prachtige dijkweg van Gorinchem naar
Dussen. Ger Duyzer komt uit deze omge-
ving en gaat voorin de bus zitten om de
route te zien die hij vroeger als postbode af-
liep. Onderweg heb ik gesprekken met
mijn buurman Frits Coers, gepensioneerd
boer, die het werken nog steeds mist en
baalt dat de volleybalclub is opgeheven. En

met mijn buurvrouw Renée Kooperberg,
die mij vertelt over de reunie die zij ko-
mend weekend heeft van het Lyceum waar
Anton Pieck haar tekenleraar was. We rij-
den dan net langs de Efteling, waarvoor
Pieck het sprookjesbos heeft ontworpen.
We komen aan bij restaurant De
Riddershof in Tilburg waar we Wiener
schnitzels en Hollandse groenten eten.
Aan de ronde tafeltjes wordt gezellig bijge-
kletst, want dat is toch reden nummer één
dat de deelnemers meegaan. Je ontmoet
oude bekenden, haalt verhalen op en weet
weer hoe het met een ieder is. Zelfs oud-in-
woners hebben zich bij het reisje gevoegd,
zoals de zusters Schuurman. De gezellig-
heid gaat onverminderd door in de bus.
Het verschil met een doorsnee schoolreis-
je is gering, overal wordt gekletst en ach-
terin de bus klinkt zelfs de slappe lach. We
rijden naar het Orgelmuseum ‘Dansant’
in Hilvaren-beek. Daar showt een gepassio-
neerde vrijwilligster de verschillende
draaiorgels die er in de loop van de tijd,
van 1900 tot nu zijn gemaakt. Van een ori-
gineel Frans orgel tot aan een seventies ro-
bot-orgel. Een enkeling waagt zelfs een
dansje en als de handorgel mag worden
aangeslingerd staat er al snel een aantal in
de rij. Jan “gewoon Jan hoor” Hoetmer
steelt de show, net als de dames Geelkens
en Rensen. Helaas moeten we terug in de
bus richting Vreeland, waar in het
Dorpshuis een broodmaaltijd op ons staat
te wachten. Iedereen is het er over eens, dit
is een fantastisch jaarlijks uitje die elke se-
nior in Vreeland mee zou moeten maken!

G.I.

Seniorentocht 2009

Op 9 september werd aan de Vreelandse-
weg de “Dutch Open”
voor postduiven gehou-
den. Eigenaren van 766
jonge duiven die ‘s och-
tends in Parijs waren ge-
lost keken uit naar de te-
rugkeer van hun duiven
in het hokkencomplex
aan de Vreelandseweg. 

* VERKOOP * SCHADE * REPARATIE * APK*
Binnenweg 24c - Loenersloot - Tel. 0294-293300
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Vorige maand hebben duizenden mensen
weer genoten van het geweldige histori-
sche festival aan de Kleizuwe. Een groot
deel van de landerijen waar dit festival
plaatsvond behoort tot het bezit van boer-
derij Forthoeve, beter bekend onder de
huidige naam Pondarosa, met als kleurrij-
ke eigenaar boer Johan Beukeboom. Op de
oude foto is de boerderij te zien met het
originele hek ervoor. Op deze plek stond
eerder een stolpboerderij, die in 1913 af-
brandde. Dit type boerderij was hier tot
eind 19de eeuw zeldzaam. Toen (ca. 1880)
kocht een aantal Noord-Hollandse boeren
kavels in de Dorssewaardpolder en bouw-
de hier de voor hun zo vertrouwde stolpen.
Deze polder behoorde tot de buitenplaats
Welgelegen, aan de overkant van de Vecht,
maar was in 1856 bij een veiling verkocht
en later in kleinere kavels doorverkocht
aan deze boeren. Boer Den Braber was de
eerste eigenaar van de Forthoeve, een
naam die verwijst naar het nabijgelegen
fort Kijkuit. De volgende bekende eigenaar
was C.W.G. Cruijs, die woonde op
Middenhoek in Loenen. Zijn dochter
trouwde met een zoon van de welgestelde
familie Blijdenstein uit Loenen, die onder
andere ook Ouderhoek en ‘t Uiltje (ge-
sloopt in 1972) in Loenen bezat. Zo kwam
Forthoeve in handen van deze familie.  
Na de brand in 1913 werd de Forthoeve in
de huidige vorm in ‘nieuw-historiserende
stijl’ in opdracht van Cruijs weer opge-
bouwd naar ontwerp van de architect
H.A.J. Hissink. ‘Herbouwd Anno 1914’ staat

dan ook te lezen op een gevelsteen in de
voorgevel. Het uiterlijk van de boerderij is
bij de herbouw totaal veranderd - het is nu
geen stolp meer maar een zgn. dwarshuis-
boerderij- maar de oorspronkelijke inde-
ling van het voorhuis is nog vrijwel hetzelf-
de als die van de stolp, getuige bouwteke-
ningen uit 1914. Het grootste verschil is
dat de stal achter het voorhuis een eind is
uitgebouwd. De vader van Johan
Beukeboom kocht de boerderij in 1968 van
de familie Blijdenstein. Hij was boer in de
Bijlmer, maar moest vertrekken vanwege
de aanleg van Amsterdam Zuid-Oost. Zijn
boerderij lag ongeveer daar waar nu de
Arena staat. Vader en moeder Beukeboom
trokken in het zomerhuis (op beide foto’s
links te zien) en zoon Johan begon hier te
boeren met 25 koeien. Hij bouwde in de ja-
ren ‘70 een loopstal en kocht grond aan de
andere kant van de Kleizuwe. Dit was tot
dan toe gepacht door de Vreelandse groen-
tehandelaar Van Spengen, die hier zijn
groenten teelde die hij per praam naar het
dorp vervoerde. 
Als fervent countryliefhebber begon
Johan rond 1985 met de organisatie van
grootschalige countryfeesten, waar lief-
hebbers uit het hele land op afkwamen.
Vandaar ook dat hij de boerderij een nieu-
we naam gaf: Pondarosa, verwijzend naar
een range uit een Amerikaanse cowboyse-
rie. De naam Forthoeve is zodoende geheel
uit beeld verdwenen. En de kleine kastan-
jeboom bij het hek is in 70 jaar tijd fors ge-
groeid! 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.

Boerderij Forthoeve/Pondarosa aan de Kleizuwe

Saskia
BROCANTE WINKEL

W ij verkopen o.a. woon- en tuindecoraties, brocante,
meubeltjes, curiosa, sfeerverlichting, kadoartikelen,

kraamkado’s, accessoires, woonkussens en quilts.

Geopend van begin april t/m eind december.
Vrijdag: 10.00 tot 18.00 uur, zaterdag 10.00 tot 17.00 uur

Lindengracht 6, 3633 AT Vreeland tel. 06 519 659 88

Kijk op: www.saskiab.nl
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auto oskamp
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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
Het huis aan de Floraweg staat achter de
voorste rij seniorenwoningen. Bij binnen-
komst valt mij op dat deze een stuk rui-
mer is dan je van de buitenkant denkt.
“Genoeg ruimte voor ons twee”, zegt
Ingrid de Boer. Ze is geboren aan de
Nigtevechtseweg, maar verhuisde al snel
met haar moeder naar het huis van opa en
oma Van de Geer aan de Vossenlaan. Wat
nu nummer 5 is, bestond toen uit twee
huizen, waarvan zij er een bewoonden.
Ingrid’s moeder was een van dertien kin-
deren en het was een komen en gaan van
ooms en tantes, nichten en neven. Nog
steeds is er eens per jaar een nichtendag. 
Ingrid ging naar de openbare school - in
het oude Gemeentehuis - en speelde op
het veldje bij de kerk of ging met vriendin-

nen zwemmen in de Wijde Blik. Later
werkt ze in De Nederlanden en hielp bij
mensen thuis. In 1965 stond ze in de tuin
van haar tante aan de Vecht, toen die nieu-
we jongen van de Klapstraat op zijn boot-
je aan kwam varen. Ingrid vond die krul-
lenbol wel leuk, hij leek volgens haar op
acteur James O’Neill. Arie zat toen nog op
de Zeevaartschool. Hij had net een mooie
Ford Taunus gekocht, voor de prijs waar-
voor hij ook een woning aan de Vecht kon
kopen, maar hij dacht nog helemaal niet
aan een relatie of trouwen. Op
Koninginnedag van dat jaar kregen ze ver-
kering en ze trouwden drie maanden la-
ter. Gewoon omdat het goed zat, en dat zit
het nog steeds. Arie ging werken als bag-
geraar bij de Noordzeelijn. Dat gaf hem
voldoende tijd voor zijn jonge gezin. Na
Michael kwamen Peter en Herman en met
drie jonge jongens was het huisje aan de
Vossenlaan klein. Ze kochten het huis er-
naast erbij en verbouwden het geheel tot
de prachtige woning die de Vossenlaan 5
nu is. Arie ging dan in het buitenland aan
de slag voor de HAM. Tot zijn 59e werkte
hij afwisselend in Saoudi-Arabie,
Tanzania, de Emiraten en Libië. Hij was
steeds 8 weken weg, en 4 weken thuis. De
familie had meegekund, maar met kleine
kinderen vond Ingrid dat niets. Zij zorgde
daarom hier in Vreeland voor het huis en

de kinderen. Toen de jongens het huis uit
waren vertrokken Ingrid en Arie via de
Vredelantstraat naar de Pomonaweg,
waar ze 14 jaar woonden. Ze verhuisden
nog bijna naar Delfzijl. Arie kwam uit
Farmsum, dat naast Delfzijl ligt. De
grondprijzen waren laag en ze hadden
een mooi stuk grond gezien. De tekenin-
gen van het huis waren al goedgekeurd,
maar het huis aan de Pomonaweg werd
niet verkocht. Ze besloten Delfzijl te laten
varen en voor de huurwoning aan de
Floraweg te gaan. Ze bleven in Vreeland,
en vermaakten zich prima. Ingrid is niet
echt een clubmens, dat is meer voor Arie
die na zijn VUT eerst de bakkerij ging hel-
pen en nu op koersbal en klaverjassen zit.
Ingrid houdt van schilderen, en is er aan
de schilderijen in de kamer te zien ook
echt goed in. Als de Pomonaweg toch is
verkocht, ontstaat een nieuw idee. Een
nicht heeft een huisje op een camping op
de Veluwe. Ze zijn er op bezoek en zien een
mooie houten chaletwoning, die ze ko-
pen. Ze gaan er veel naar toe. Met z’n
tweeën, of Ingrid met haar vriendin me-
vrouw Stapper. Ook zoon Peter, die nu in
Nederhorst woont, maakt met zijn gezin
met drie kinderen ook graag gebruik van
de chaletwoning op de camping. Daar zijn

Ingrid en Arie blij om, ze hebben
liever dat het huisje wordt ge-
bruikt dan dat het leeg staat, en zo
kunnen ze hun zoon nog een ple-
zier doen. Peter is net als zijn vader
in de scheepvaart terecht geko-
men. Hij vaart voor Rijkswater-
staat. Oudste zoon Michael heeft
een dochter en woont in Loenen,
de jongste zoon Herman is een
jaar geleden naar Noorwegen geë-
migreerd met zijn vrouw en kind.
Ingrid vindt het fijn dat hij zijn
droom heeft waargemaakt, zelf
een huis in de wijde natuur bou-

wen, maar vindt het wel jammer dat hij zo
ver weg zit. Michael en Herman zijn tim-
mermannen. Al zou Michael net zo goed
monteur kunnen zijn, hij sleutelt in een
schuur in Nederhorst aan auto’s, boten en
een oude bromfiets waarmee hij ook dit
jaar weer met de Brommerrees van het
Dorpsfeest mee doet. Dinsdag gaan ze
weer naar de camping en dan zorgen ze
dat ze zaterdag weer terug zijn voor het
Dorpsfeest. Zo pendelen ze heen en weer,
tussen de Veluwe en Vreeland. Steeds een
paar dagen weg, als ze even lekker op zich-
zelf willen zijn. En weer terug als ze zin
hebben om met de buren te kletsen of om
gewoon weer even lekker in hun Vreeland
te zijn.

De import-Vreelander
Heel kort wonen ze hier nog maar. Detta
Bouma is pas eind juli met haar gezin in
hun nieuwe huis aan de Klapstraat komen
wonen. Het huis is wel zo ongeveer klaar,
nu is het de beurt aan de tuin. Dit is een
groot stuk grond voor Vreelandse begrip-
pen, maar hiervoor woonden ze in Norg,
dus ruimte om hen heen zijn ze wel ge-
wend. Dat was ook bij hun zoektocht naar
een nieuwe woning belangrijk. 
Detta groeide op in Appingedam met
haar ouders en haar zus. Hoog in het
Noorden ligt dit plaatsje tussen

RUITERSTRAAT 6 - VREELAND - TEL. 0294 - 237 348
smederijniessen@unet.nl
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Groningen en Delfzijl (aan de andere kant
dan Farmsum, zie de oer-Vreelander). Na
de lagere school ging ze naar het MBO
waar ze voor activiteitenbegeleidster leer-
de. Stappen deed ze in discotheek
Temptation, waar ze op haar 15e Jaap te-
genkwam. Dat werd dan nog niet direct
iets, ze kregen allebei verkering met een
ander. Op haar 19e zag ze hem weer, en
toen was het wel raak. Jaap ging werken
bij Unive in Groningen en ze verhuisden
na haar studie samen naar Eelde. Detta
ging aan de slag bij het psychogeriatrisch
verpleeghuis Innersdijk in Beijum. Ze ver-
huisden ondertussen naar een leuk huis
in Roden. Tot een collega van Jaap hun op
het mooi boerderijtje in Norg wees. Het
was van een oude dame die naar een ver-

pleeghuis was gegaan en het huisje was
sterk vervallen, maar ze gingen ervoor.
Kort daarna werd Noa geboren en een
paar jaar later Daniel. In de tussentijd
werkte Detta nog steeds bij Innersdijk,
maar was Jaap al een paar banken verder.
Toen Daniel naar de kleuterschool ging,
kreeg Jaap een baan in Amsterdam aange-
boden bij Fortis MeesPierson. Hij mocht
de dagen afwisselend in Groningen en
Amsterdam doorbrengen, dus dat hield
hij wel vol. Maar na de mislukte fusie
moest een ieder weer naar zijn basishonk,
en dat betekende Amsterdam voor Jaap.
Elke dag gemiddeld 5 uur in de auto naast
de werktijden was teveel van het goede.
Detta stopte ook met werken, zodat er wat
rust in huis kwam en ze elkaar ondanks
de reistijden nog zagen. Jaap werd ge-
vraagd om bij de Zwitserse private bank
Lombard Odier in Amsterdam te komen
werken en kreeg de ruimte om een dag in

de week op zoek te gaan naar passende
woonruimte. En dus zaten Detta en Jaap
elke woensdag in de auto om vanuit Norg
naar huizen te kijken. Ze hebben heel wat
afgereisd. Ze waren in Heemstede, maar
daar was het te vol. In Haarlem kreeg ze
het gevoel dat het een leuke stad voor hun
beiden maar niet met de kinderen zou
zijn, Bussum gaf niet het goede gevoel en
uiteindelijk kwamen ze terecht in
Vreeland. Ze vindt het een idyllisch dorp
en het huis beviel hun allebei meteen.
Daarna is het snel gegaan. Ze mist de boer-
derij niet echt, de omgeving nog een beet-
je en wat kennissen in Norg, maar dat lijkt
in zo’n korte tijd niet meer dan logisch. 
Noa is nu 10 en die heeft al een horde
vriendinnetjes opgesnord. Af en toe moe-

ten ze haar zelfs een beetje af-
remmen anders is ze de hele
dag op sjouw. Daniel is wat
bedachtzamer maar heeft
ook al vrienden gevonden. Ze
is blij dat de kinderen de ver-
huizing zo goed hebben
doorstaan - die wilden aan-
vankelijk helemaal niet weg
bij hun vriendjes. Nu de kin-
deren naar CSV gaan en hun
draai hebben gevonden en
Jaap zijn werk heeft opge-
pakt, wil Detta langzaamaan
ook eens om zich heen kij-
ken. Ze heeft in Norg altijd

veel voor school gedaan, en dat wil ze hier
straks ook gaan doen. Ze vindt dat leuk
om te doen, het is goed met de kinderen
te combineren en zo leert ze de andere ou-
ders kennen. Ze wil ook weer gaan spor-
ten. De wandelingen met de jonge en heel
blije golden retriever Taz (naar
Tazmanian Devil) zijn fijn, maar nog wat
meer beweging mag wel. In Norg ging ze
naar de sportschool, maar die zat daar
heel dichtbij. Ze denkt er nu over om hard-
lopen op te pakken. Het komt allemaal
wel, net als de tuin en de activiteiten. 
Wat haar overigens opvalt is dat een hoop
mensen zich uit zichzelf aan haar komen
voorstellen. Heel hartelijk. Dat dorpse was
ook wel waar ze naar zocht, maar ze heeft
toch genoeg vragen gekregen van vrien-
den uit het Noorden, of ze zich wel thuis
zou voelen in het Westen. Tot zover gaat
dat dus heel goed en ze heeft er alle ver-
trouwen in dat dit hun plek is.

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

Indonesische Buffet
Na het succes van afgelopen juli waar Linda Boelhouwer 
i.s.m. beheerder Rob een overheerlijk Indonesisch buffet 
had samengesteld, willen we dit nogmaals herhalen en 
wel op zaterdag 17 oktober a.s. in het Dorpshuis Vreeland.

Wilt u alleen of samen met uw man, vrouw, kind, vriend, 
vriendin of familie van dit verrukkelijke buffet a 1 21,50 
genieten?

Reserveer dan nu bij het Dorpshuis Vreeland 
of bel 234750. 

Inschrijven mogelijk tot woensdag 14 oktober.
Aanvang 19.30 uur.

zalen verhuur voor recepties, bruiloften 
en diverse partijen en vergaderingen

Robert van den Bos Tel.: 0294 - 234 750 
Fetha 16, Vreeland
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Op 6 en 7 oktober a.s. is het weer zover, dan
is de jaarlijks terugkerende oliebollenver-
koop in de gemeente Loenen weer een feit.
Voor de nieuwe inwoners van Vreeland zal
dit misschien wat raar overkomen.
Oliebollen in oktober?  Dit is niet zo
vreemd als het lijkt. Ruim 70 jaar worden
er in oktober al oliebollen verkocht in de
gemeente Loenen. De opbrengst van deze
actie is voor de senioren uit de gemeente
Loenen die hier een dagje van uit gaan, zo-
als afgelopen 3 september het geval was.
Lees het verslag van dit uitstapje elders in
de Vreelandbode. 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 in-
pakken. Van ‘s morgens vroeg tot laat in de
middag wordt hier aan gewerkt. In de ker-
nen Loenen, Vreeland, Nieuwersluis,
Loenersloot en Nigtevecht komen de vrij-
willigers bij u aan de deur om de bollen te
verkopen. Laat de verkopers niet voor niets
aanbellen en koop deze heerlijke oliebol-
len.  Mocht u de verkopers mislopen dan is
het ook mogelijk om de bollen in de hal
van het Dorpshuis te kopen. Het is zelfs
mogelijk om de oliebollen van te voren te-
lefonisch te bestellen bij Hil Severrien, tel.
233034, Truus Geelkens, tel. 233046, Ties
Huisinga, tel. 232357 of  Henk Griffioen,
tel. 231846. De oliebollen worden per 10
bollen in een zak verkocht en kosten € 5,-
per zak. Wist u dat het ook heel goed mo-
gelijk is om de oliebollen in te vriezen om
op oudejaarsavond er van te genieten?

Oliebollenverkoop
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Proost!

Dagwinkel Aloys Hageman is één van de 15
genomineerde supermarkten om deze
prijs te winnen. In de komende weken zal
de winkel nog een aantal keer bezocht
worden. Maar ook u kan bijdragen tot een
gunstige beoordeling. U kunt van 14 sep-
tember t/m 3 oktober uw stem uitbrengen

via www.lekkermakkelijk.nl. Het aantal
stemmen zal meetellen in de eindbeoorde-
ling. Wie een stem uitbrengt maakt tevens
iedere week kans op een boodschappen-
pakket.  Breng uw stem uit en wie weet
gaat Dagwinkel Aloys Hageman wel naar
de finale.

Nominatie voor “Beste Buurtsuper van 2009”

Van vrijdag 21 augustus tot 5 september
vonden de clubkampioenschappen tennis
plaats op de Heul. De Vreelanders hebben
opvallend goed gepresteerd. Op alle onder-
delen werden overwinningen behaald, met
uitzondering van de heren enkel, maar we
vertrouwen er op dat de afgevaardigden
van deze categorie volgend jaar ook de eind-
streep behalen. Overwinnningen werden
behaald in de dames enkel, dubbel, mix en
veteranen. De heren veteranen was een
Vreelands onderonsje. Gert-Jan Meijers won
de enkel van Ed Belovics. De Veteranen dub-
bel won Gert-Jan eveneens van Ed Belovics

en Henny van IJzendoorn (met zijn partner
uit Loenen). Iris van Gils en Nicoline Duijzer
wonnen met een 3-setter dames dubbel C,
Claudia Verhagen behaalde maarliefst 2
gouden medailles: dames enkel C en met
dubbelpartner Saskia lutje Beerenbroek de
dames dubbel B. Arjan Brinkman en
Kirsten Ackema hebben in een Vreelandse
derby de gemengd dubbel C gewonnen van
Irma en Rob Webbers. Gert-Jan de Wolf won
de heren dubbel B.  Maar de meest bewon-
derenswaardige prestatie werd toch wel ge-
leverd door Liesbeth Bedeaux, de 59-jarige
Vreelandse gaf in de dames enkel A de aan-
zienlijk jongere speelsters compleet het na-
kijken. Hulde Liesbeth! 

Vreeland domineert clubkampioenschappen tennis

Foto: Gert-Jan Meijers, Simone Moojen (v/d organisatie), Iris van Gils,
Liesbeth Bedaux, Manon Leffelaar, Arjan Brinkman, Kirsten
Ackema, Rob Webbers, Ed Belovics, Claudia Verhagen, Gert-Jan de
Wolf, Saskia lutje Beerenbroek en Henny van IJzendoorn.
Op de foto ontbreken: Hans van Selm en Irma Webbers.

Aangezien de herfst af en toe al
een knipoog geeft, is mijn voor-
keur uitgegaan naar een rode
wijn, een Chianti van het huis
Monteguelfo uit het jaar 2007. Hij
is afkomstig uit Toscane. Een wijn
die u zowel bij een nazomerse
BBQ kunt drinken als bij een hertenbiefstuk. De
Chianti is gemaakt van de druivensoorten
Sangiovese en Canaiolo, die zorgen voor een door-
zichtige robijnrode kleur met een geur van kersen,
rode bessen en laurier. Hij heeft een aangename ele-
gante en fruitige smaak met afgeronde tannine’s. De
tannine’s geven een stroeve smaak in je mond en
aan je tanden. Deze bevindt zich in de pitten en ste-
len van een druif en tijdens de wijnbereiding geeft
deze tannine body aan de wijn, hetgeen zorgt voor
de houdbaarheid. Afgeronde tannine’s betekent dus
dat de stroeve smaak niet te overheersend is en de
wijn in balans is. De vorige keer noemde ik de kwali-
teitsaanduiding op een fles. In Italië heeft men DOC
en DOCG wat staat voor Denominazione di Origine
Controllata (DOC) e Garantita (DOCG). Deze Chianti
is een DOCG en valt zodoende in de hoogste kwali-
teitsklasse. Ik heb de Chianti gedronken bij een pas-
ta met knoflook, chilipeper en boursin cuisine hier-
op een mediumgebakken Weylander kogelbiefstuk
in dunne reepjes gesneden met wat rucola en oude
kaas erbij. Het gerecht is helemaal af met een scheut-
je truffelolie. Het gerecht en de wijn vormen een ver-
assende en sublieme combinatie. Het alc. gehalte is
12,5% en de Chianti is voor € 5,29 verkrijgbaar bij de
Dagmarkt. Veel proefplezier! Engeline van Ee

Wat hebben we niet..?
We hebben eigenlijk alles...

en met de klantenkaart 
wordt het extra 

aantrekkelijk!

Lijmen & Kitten
Electra & Lampen
PVC afvoermaterialen
Kranen & Sanitair
Tuingereedschappen
Klompen & Laarsen
Bevestigingsmaterialen
Bezems & Borstels
Handgereedschappen
Metselgereedschappen
Tuinhout, gaas en palen
Beslag voor kast en deuren
Sleutels, Messen & Scharen
Elektrische gereedschappen
Verven voor binnen en buiten
Werkkleding & Werkschoenen
Bouwstoffen & Bouwmaterialen
Luxaflex en Velux raambekleding
Kwasten, rollers en schuurpapieren
Hout en plaatmaterialen, alles op maat gezaagd en of geschaafd

Nu bij 
de klantenkaart
dubbele punten
bij uw eerste 

aankoop!


