
Op vrijdag 18 september hebben de kinde-
ren van basisschool CSV afscheid geno-
men van hun oude schoolgebouw aan de
Floraweg. Dit gebouw is bijna 30 jaar in ge-
bruik geweest als school. Vóór 1979 stond
er een lagere school aan de Ruiterstraat.
Destijds werd het CSV-gebouw aan de
Floraweg gebouwd voor 5 groepen. Toen
de school betrokken werd, moest door te-
rugloop van de leerlingen één groep wor-
den opgeheven. Maar vanaf 1983 groeide
de school gestaag. In 1996 bleek het ge-
bouw uiteindelijk veel te klein om de hele
school in te huisvesten. In 1997 is het klei-
ne kerkje in gebruik genomen als klaslo-
kaal. In 2000 kreeg de CSV door de ge-
meente een aantal lokalen in de toenmali-
ge openbare school de Tweemaster aan de
Niftarlakelaan aangewezen. In 2006 werd
de tijdelijke lokatie aan de Vredelantstraat
in gebruik genomen. Vervolgens werd de
voormalige openbare school gesloopt. Op
deze plek verrees, na jaren van plannen
maken, een heel nieuw gebouw. 
Juf Anja weet nog goed dat zij als stagiaire
begon in het gebouw op de Ruiterstraat.:
“Dat was bij meester Kees in het 1e jaar van
mijn opleiding”, vertelt ze. “Een aantal ja-
ren later woonde ik in één van de, toen net
nieuw gebouwde, huizen op de Ruiter-
straat en kwamen alle kinderen op klom-
pen voorbij ter gelegenheid van het 75-ja-
rig bestaan van de school. In 1990 kreeg ik
mijn aanstelling op CSV en begon ik als juf
op de Floraweg. Door de jaren heen merk-
ten we al snel dat het gebouw véél te klein
was en heb ik lesgegeven in de kleuterhal,
in het kerkje, in de voormalige openbare
school en de tijdelijke locatie aan de
Vredelantstraat. Gelukkig is de nieuwe

school ruim gebouwd! We zijn ontzettend
blij met zo’n schoon ruim en licht ge-
bouw!” Meester Kees knikt van harte mee
bij deze laatste woorden. Ook hij heeft in
alle drie de gebouwen lesgegeven. Maar
daar wil hij liever niet al te veel over kwijt.
“Dan voel ik me zo’n ouwe suffe school-
meester...”, zegt hij gekscherend. “Alle goe-
de dingen bestaan in drieën en ik hoop
nog lang van dit nieuwe schoolgebouw te
genieten! Ik voel me in elk geval nog jong
en vitaal!” Op maandag 21 september is
het nieuwe schoolgebouw in gebruik ge-
nomen. Het schoolgedeelte van de CSV
werd geopend door de winnares van een
eerdere ballonwedstrijd, Margot Driessen.
Alle kinderen kregen een speciaal gebor-
duurde CSV-tas voorzien van het logo van
de school en de openingsdatum. S.B.
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Van de redactie
De mooie lange zomer is voorbij en de herfst heeft nadrukke-
lijk zijn intrede gedaan. Deze maand is borstkankermaand
en we hebben hierover bijzondere verhalen verzameld.
Daarnaast de berichten over het vertrek van de bakker en de
opening van de nieuwe school. Veel leesplezier.

Singel 1
3633 CW Vreeland

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

De komende Algemene Ledenvergadering
is op donderdag 5 november om 20:00 uur
in het Dorpshuis. Daar zal het Dorpsplan
gepresenteerd en toegelicht worden. In dit
plan wordt een visie op Vreeland voor de
toekomst gepresenteerd. Zaken als onroe-
rend goed, winkelstand, leefbaarheid, voor-
zieningen etc. komen aan bod. Tijdens voor-
gaande ledenvergaderingen hebben aanwe-
zigen kunnen reageren op diverse stellin-
gen. Hieruit is de inhoud gedestilleerd voor

het Dorpsplan dat is vervat in een mooi
boekwerkje, vol leuke historische en recen-
te foto’s van Vreeland en prachtig vormge-
geven door Anouk Pruim, voor leden van de
Dorpsraad te verkrijgen via info@dorps-
raadvreeland.nl . Het belooft nu al een ‘col-
lecters item’ te worden! Wilt u meer weten
over onderwerpen als de ontwikkelingen
rondom de Brede School en het afbreken
van het oude CSV gebouw, komt u dan naar
de ALV. Graag tot ziens op de ALV!        R.v.M.

Bericht van de Dorpsraad

De nieuwe school is klaar!

Open huis in de school
voor dorpsbewoners!
Alle inwoners van Vreeland zijn op vrij-
dag 30 oktober, tussen 17.30 en 19.00
uur, van harte welkom om het nieuwe
gebouw van de Brede School Vreeland
aan de Niftarlakelaan te komen bezich-
tigen. U kunt dan met eigen ogen zien
hoe fantastisch het nieuwe gebouw is
geworden.  
Tot dan!
namens het bestuur van de ‘CSV’, de directie
van kinderopvang ‘De Klimboom’en het be-
stuur van peuterspeelzaal ‘De Vechtkroost’

GRIEPVACCINATIE
Donderdag 29 oktober a.s. 

van 16.00 tot 18.00 uur

Praktijk dokter Klever
Maartenplein 11 Vreeland

Op zaterdag 31 oktober is het de laatste dag van dit sei-

zoen dat de brug in ons dorp dagelijks bediend wordt.

Daarom luiden we het seizoen uit met een borrel bij

de brug; iedereen neemt zijn/haar eigen drank en

drinkgerei mee voor zichzelf en eventuele kinderen,

voor een uurtje gezelligheid van 17.00 tot 18.00 uur.

Komt allen!

Einde-seizoensborrel
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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
Dierenartsenpraktijk Loenen
Spinnerie 2, 3632 ET Loenen
tel. 231315
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 4 november 2009 inleveren via
info@vreelandbode.nl.  De volgende
Vreelandbode komt uit op 12 november
2009.De redactie behoudt zich het recht voor
om de aangeleverde teksten in te korten!

Protestantse Gemeente Vreeland
zon. 18 okt. 10.00 uur ds. R. Abma
zon. 25 okt. 10.00 uur ds. H. Mintjes
zon. 1 nov. 10.00 uur ds. R. Abma
wo. 2 nov. 19.30 uur ds. R. Abma

Dankdag dienst
zon. 8 nov. 10.00 uur ds. R. Abma

Gezinsdienst met CSV
Ludgerus Parochie Loenen
zon. 18 okt. 10.00 uur Pastor van Os

Woord en Communie
zon. 25 okt. 10.00 uur Pastor Vernooy
zon. 1 nov. 10.00 uur ps Huisintveld

Allerzielen en koffiedrinken 
zat. 7 nov. 19.00 uur pastor Griffioen

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

15 okt. Vrouwen van nu, de sterren-
hemel belicht, (zie pag. 7)

16 okt. Start Pokerkampioen van NL 
in het Dorpshuis

18 okt. ‘The Brooklin Affair’ 14.00 u 
in het Dorpshuis

19-23 okt. Herfstvakantie
29 okt. Wat bezielt ze toch, 20.00 u

lezing in de Til (zie pag. 3)
30 okt. Open huis CSV 17.30-19.00 u
31 okt. Einde-seizoensborrel 17.00 u

bij de Van Leerbrug 
1 nov. Poppenkastconcert Muziek-

ver. de Vecht, in de gymzaal
5 nov. Ledenvergadering Dorpsraad 

20.00 uur in Dorpshuis
5 nov. Filosofisch cafe 20.00 uur in 

de Til (zie pag. 7)
11 nov. Sint Maarten
21 nov. Intocht Sinterklaas
11 dec. Kerstmarkt

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

Bruiloften

Partijen

Recepties

Vergaderingen

Presentaties

Seminars
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Verloren: sleutelbos met 3 sleutels en een
kleine garde als sleutelhanger. Indien ge-
vonden, graag afgeven bij Tierelantijn. 

Vechtzooitje
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Uitslag loterij Dorpsfeest
1e  prijs  Hotelbon van der Valk  Elly Schot  0781  
2e prijs Boottocht Vrouwe Cornelia Eva en Toos  0832 
3e prijs Dinerbon  de Nederlanden Cees Vlug  0482  
4e prijs Pannenkoeken eten  Hiensch  0897

Dagje op het water voor 6 pers. Fam. Van Leeuwen  0687 
Waardebon van de Tierelantijn Elly Cor  0554
Waardebon van de Tierelantijn Fam. Dalhuisen  0807
Waardebon van de Tierelantijn De Gelder  0884
Waardebon van de Tierelantijn dhr. Handma  0754
Waardebon van de Tierelantijn  Blijdestijn  0848
Bakkerij Schouten taart 16 pers. Fam. Verbruggen  0817 
Bakkerij Schouten taart 10 pers. Fam. Daalder  0990 
Bakkerij Schouten taart 12 pers. Caroline Berends  0751
Taveerne de Vecht 1 fles wijn B. Peters  0974
Taveerne de Vecht 1 fles jenever Bep Cor  0499
C D van ROY Misterio Caroline Cor  0469
Slagerij Dalhuisen rollade Wally de brugwachter  0837 
Slagerij Dalhuisen 1 kilo rollade Fam. Boele  0853
Slagerij Dalhuisen bon Fam. De Haan  0862
Belleza 1 knipbehandeling Fam. Krimpenfort  0697
Belleza 1 knipbehandeling Fam. Hoppenbrouwer  0677 
Belleza 10% korting boetiek H. Hamberg  0688
Belleza 1x  kind knippen C. van Leusden  0767
Dagwinkel bon t.w.v. € 7,50 Fysiotherapie  0819 
Dagwinkel bon t.w.v. € 25 B. Peters  0970
Dagwinkel 2 flessen Spier Wijn A. Weijschede  0694  

Gewonnen prijzen liggen klaar bij Slagerij Dalhuisen en kunnen
alleen tegen overlegging van het juiste lotnr. worden meegeno-
men. Gewonnen prijzen zijn niet inwisselbaar tegen geld.
Gewonnen prijzen dienen in 2009 te worden besteed of anders 
in overleg met degene die de prijs beschikbaar heeft gesteld.

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

Iokai-Shiatsu
manuele lichaamstherapie

praktijk Henk Kieviet

Wisseling van de wacht bij Bakker Schouten

U heeft het vast al gehoord: Govert en
Margriet Schouten hebben, na ruim 19
jaar Vreeland en omstreken te hebben
voorzien van brood, banket en andere
feestelijkheden, besloten het stokje door
te geven aan een collega bakker. In de af-
gelopen jaren is er veel veranderd. Na zijn
Bakkersopleiding in Wageningen afge-
rond te hebben, ging Govert voor diverse
bakkers werken. Zijn ultieme droom was
echter het hebben van een eigen bakkerij.
In die periode leerde Govert Margriet ken-
nen. Ze trouwden voordat ze naar
Vreeland kwamen en daarmee was haar
lot als bakkersvrouw bezegeld.
Aanvankelijk begon Govert als bedrijfslei-
der in Vreeland, maar al gauw kon hij de
bakkerij en winkel overnemen. Om de
bakkerij rendabel te maken is een grotere
afzetmarkt dan Vreeland nodig. Zo wer-
den in de loop der jaren ook winkels van
Schouten in Breukelen en Weesp ge-
opend. Gedurende deze drukke tijd heb-
ben Govert en Margriet 4 kinderen gekre-
gen. De oudste 2 zijn inmiddels al aan het
werk. Werk dat overigens niets met het be-
roep van hun ouders te maken heeft. Dat
het bakkersbestaan pittig is, hebben ze al-
lemaal wel gemerkt. Zoals veel 40-ers, ook
in hele andere beroepsgroepen, hebben
Govert en Margriet zich dan ook de vraag
gesteld of ze dit de komende 20 jaar nog
wel willen blijven doen. Sinds enkele ja-
ren spelen ze met de gedachte de bakkerij
van de hand te doen. Dat het voor de mid-
denstand sowieso niet eenvoudig is in
Vreeland speelde mee. De investeringen
in de bakkerij blijven doorgaan, maar de
verkopen in de winkel groeien niet mee.
Daarom zijn Govert en Margriet heel blij
met de overname van hun bedrijf door
bakker Boonzaaijer; niet alleen voor hen-
zelf, maar zeker ook voor Vreeland en niet
te vergeten de 19 man personeel waarvan
enkelen al een zeer lang dienstverband

hebben. Boonzaaijer zal de gehele be-
drijfsvoering overnemen, inclusief de
naam Schouten, personeel en winkels,
met als enige verschil dat de productie uit
Vreeland vertrekt en in Utrecht zal plaats-
vinden, de stad waar de vorige generatie
Boonzaaijer een kleine 80 jaar geleden is
begonnen. Boonzaaijer wilde graag uit-
breiden naar onze regio. Ze hebben reeds
een filiaal in Breukelen naast de Albert
Heijn. Straks, met de winkels van
Schouten er bij, hebben ze 21 winkels. Dat
de winkel voor Vreeland behouden zou
blijven, was een belangrijk onderdeel van
de onderhandeling. De openingstijden
blijven hetzelfde en zelfs de zegeltjes blij-
ven geldig. Wil je echter een typisch
Schouten-product voor de zegels, dan is
het aan te raden vóór 31 oktober je bestel-
ling door te geven aan Margriet. Want van-
af 2 november zal de winkel beheerd wor-
den door Boonzaaijer. Een nieuwe bakker
houdt natuurlijk ook enige aanpassing
van het assortiment in. Maar Govert en
Margriet vertrouwen er op dat veel pro-
ducten bij deze bakker ook verkocht zul-
len blijven. Tja, en als we iets missen, kun-
nen we de nieuwe bakker misschien zelf
op een ideetje brengen. Govert en
Margriet blijven gewoon boven de winkel
wonen en dus we kunnen van dichtbij
nog veel horen van de volgende fase in
hun leven. Wij wensen Govert en Margriet
veel geluk, succes en misschien ook een
beetje rust toe. 

S.l.B-N
Tot slot een klein berichtje van het bij-
na voormalige bakkersechtpaar zelf:
“Wij danken al onze klanten voor het in
ons gestelde vertrouwen in de afgelopen
20 jaar en wensen onze collega veel succes
toe in Vreeland. Op 31 oktober hebben wij
voor iedere klant een smakelijk afscheids-
gebaar in petto. Tot dan! Govert en
Margriet Schouten”

Op donderdag 29 oktober begint een nieu-
we serie gespreksavonden met gasten die
iets vertellen over hun werk en bezieling.
De aftrap dit seizoen wordt gegeven door
Gert de Boer, directeur CSV, die komt ver-
tellen wat hem beweegt om in het onder-
wijs te werken. Op 26 november is te gast
Dieuwer Elema, creatief therapeut, die

vertelt over haar overtuiging dat creatief
bezig zijn helend kan werken. Iedereen is
welkom op deze laagdrempelige en gezel-
lige avonden in de Til, naast de Grote Kerk
- koffie staat klaar vanaf 19.45 uur, start
avond om 20.00 uur. Wil je eens wat
dorpsgenoten ontmoeten? Kom dan ‘ns
luisteren.

Wat bezielt ze toch?
Stichtse Kade 51, 1243 HW ’s-Graveland. Tel. 035-6560429.

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

De heer Severrien, beheerder van de volkstuinen aan de Singel belde
ons om te vertellen dat er in een van de tuinen een pompoen van naar
schatting 100 kilo lag. Natuurlijk moesten wij dat even met eigen
ogen aanschouwen. Op de foto ziet u Luka, 6 jaar, die met gemak op
de pompoen kon staan zonder dat het enorme geval er schade van
ondervond. Een typisch gevalletje van uit de kluiten gewassen....

Super pompoen
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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

In deze nieuwe rubriek wordt maande-
lijks een activiteit in Vreeland onder
de lamp gehouden. Zodat we weten
wat er allemaal gebeurt in ons dorp.

Deze keer ga ik op bezoek in het Dorps-
huis, bij de wekelijkse middag Koersbal-
len. Elke donderdag, van 14.00 tot 16.00
uur, komen de momenteel 18 deelnemers
bij elkaar. Ik kom binnen als ze al zijn be-
gonnen en nadat mijn verwondering over
de groene matten met witte lijnen en de
gekke ballen een beetje is verdwenen, zie
ik mensen die veel plezier met elkaar heb-
ben. Ik vraag me nog wel even af waarom
er hockeysticks zijn, maar Gijs Stapper ver-
klaart “omdat we allemaal jonge mensen
zijn, is het makkelijker dan steeds buk-
ken”.
De dames en heren, in redelijk gelijke ver-
deling, zijn verdeeld in stelletjes die twee
aan twee met elkaar strijden om ballen zo
dicht mogelijk bij een witte bal te gooien.
Voor elke bal die dichter bij de witte bal ligt
dan de bal van de tegenstanders, krijg je
een punt, of als de witte bal tussen de ach-
terste lijnen ligt, twee punten. In die zin
lijkt het spel wel wat op Jeu de Boules.
Alleen, hebben de ballen een ongelijk ver-

deeld gewicht, waardoor meer techniek
nodig is en de bal wordt gerold in plaats
van geworpen. Er wordt gelachen, er
wordt geroepen en af en toe moet Harry
Knoop, die ook de stand bijhoudt, er met
de rolmaat bij komen. Hij speelt zelf sinds
‘97 mee en vindt het hartstikke gezellig
“en zo hoor je nog eens wat”.

Ik mag een balletje proberen, maar helaas
kost dat Rob bijna zijn achtermuur. Ik mis
duidelijk de subtiliteit die nodig is voor
deze sport. Wie er uitstekend in is, is Arie
de Boer. Hij werd, net als drie van de vier
voorgaande jaren, kampioen van Koersbal
Vreeland 2008-2009. Hil Severrien, die met
23 jaar het langst op Koersbal zit, werd 2e
en 3e werd Riek Ganzeveld.  De minimale
leeftijd voor deelname is 62 jaar. Het spel
is ook prima te doen voor de minder vali-
den, het kan zittend worden gedaan om-
dat het de armbeweging is die het ‘m doet.
De kosten zijn € 2,10 per middag. Hiervan
is € 1,10 bestemd voor de koffie en € 1
wordt gereserveerd voor de wekelijkse
prijsjes voor de winnaar van die dag.
Mocht u geïnteresseerd zijn in deelname,
dan kunt u natuurlijk altijd gezellig een
kijkje komen nemen op donderdag.      G.I.

Wat doen ze nou?

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

Oktober en November staan in het teken
van de vallende sterren. De Aarde beweegt
dan door wolken ruimtepuin dat is ach-
tergelaten door kometen. Woensdag 21
oktober bereikt de meteorenzwerm
‘Orioniden’ zijn maximum. De vallende
sterren lijken uit het sterrenbeeld Orion
te komen. Dit wintersterrenbeeld is alleen
laat in de nacht goed te zien en je moet
voor een goede wens  even voor op blijven.
Onder ideale omstandigheden zijn er zo’n
25 vallende sterren per uur te zien. Ze zijn
snel, en laten een nalichtend spoor na dat
goed is te zien omdat het net ‘Nieuwe
Maan’ is geweest. De stofdeeltjes die deze
nacht in onze atmosfeer verbranden, zijn
afkomstig van de beroemde komeet van
Halley. Spannend wordt het rond 22.40
uur op 17 november. Die nacht vliegt de
Aarde door stof en puin dat in 1466 is ach-
tergelaten door de komeet
Temple-Tuttle. Volgens de NASA zouder er
die dag wel eens 500 Leoniden per uur te

zien kunnen zijn, dus iedere 8 seconden
gemiddeld een vallende ster. Afgelopen
jaar trok de Aarde al door dit spoor, en dat
leverde zo’n 100 meteoren per uur. Dit
jaar komt de Aarde dichter bij de kern van
het spoor uit 1466 en er wordt een waar
kosmisch spektakel verwacht. Voor ons in
Vreeland is dat mooi, maar voor de satel-
lieten die rond de Aarde draaien is deze
meteorenbui niet geheel ongevaarlijk.
Een botsing van een kosmisch stofdeeltje
met een satelliet kan behoorlijke bescha-
digingen aanbrengen.

Weetje: In de nacht van zondag 25 okto-
ber komt een eind aan de zomertijd. We
mogen een uurtje langer slapen, het
wordt ‘s avonds een uur vroeger donker en
‘s ochtends een uur vroeger licht. We be-
vinden ons dan trouwens weer in de astro-
nomisch juiste tijdzone: de zon bereikt nu
rond 12 uur ‘s middags zijn hoogste stand.

H.L.

Hemel boven Vreeland



Op zondagmiddag 1 november geeft
Muziekvereniging “De Vecht” wederom
een fantastisch kinderconcert. Ditmaal in
de vorm van een poppenkastconcert
waarbij levensgrote poppenkastpoppen
het verhaal vertellen van Jan Klaassen en
de zangwedstrijd. Om een spannende
voorstelling neer te zetten is het bekende
en aansprekende verhaal van Jan Klaassen
op een geweldige manier aangepast voor
het kinderconcert.
De poppenkast wordt muzikaal begeleid
door het harmonieorkest. Tijdens het pop-
penkastspel zijn er verschillende momen-
ten waarbij zowel de kinderen als het or-
kest interactief deelnemen. 
Na het ‘Sprookjesconcert’ en het ‘Kidz
sing-a-long concert’ belooft het poppen-
kastconcert dit jaar een groot succes te
worden. 

Het kinderconcert wordt gegeven op zon-
dagmiddag 1 november 2009. U kunt van-
af nu kaarten reserveren via ons e-mail-
adres reserveren@muziekverenigingde-
vecht.nl. Daarbij heeft u het voordeel dat
de kaarten in de voorverkoop tegen gere-
duceerd tarief verkregen kunnen worden.
Deze kaarten € 3,- voor kinderen t/m 12
jaar en € 5,- voor volwassenen. U kunt ook
kaarten aan de deur kopen, deze kosten €
4,- voor kinderen t/m 12 jaar en ¤6,- voor
volwassenen. De voorstelling is om 14.30
uur en 16.30 uur en vindt plaats in de
gymzaal aan Fetha 16 te Vreeland. Voor
meer informatie kunt u kijken op
www.muziekverenigingdevecht.nl. 
Kortom: er is genoeg te zien en te beleven,
dus graag tot 3 oktober. Voor meer infor-
matie: Lieke van de Akker 06-15021989, of
kijk op www.vechtkroost.nl 

De Vreelandbode oktober 2009 5

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

De collecte voor KWF Kankerbestrijding
in Vreeland heeft € 2.063,00 opgebracht.
Wie de collectant heeft gemist kan alsnog
een gift overmaken op giro 26000 ten
name van KWF Kankerbestrijding in
Amsterdam.
Met het geld dat de collectanten hebben
opgehaald blijft KWF Kankerbestrijding
zich inzetten voor minder kanker, meer
genezing en een betere kwaliteit van le-
ven. Dat doet zij echter niet alleen, maar
samen met patiënten, onderzoekers, art-
sen, donateurs en vrijwilligers.                       
Soms ontstaan er ook spontane acties zo-
als drie meisjes in Vreeland, die spulletjes
verkochten en de opbrengst bij een van de

collectanten brachten. Een heel mooi ini-
tiatief! Samen moeten én kunnen we te-
gen kanker strijden.
Door de vergrijzing van de bevolking en
omdat kanker eerder ontdekt wordt, zal
het aantal kankerpatiënten de komende
jaren sterk toenemen. De strijd tegen kan-
ker is dan ook nog niet gestreden.
Ondanks de goede resultaten hebben we
nog een lange weg te gaan want helaas
overlijden er nog jaarlijks 38.000 mensen
aan deze ziekte. Wetenschappelijk onder-
zoek blijft daarbij nog steeds heel hard no-
dig. De KWF-afdeling Vreeland wil daar-
om iedereen danken voor zijn of haar bij-
drage aan deze collecte.

f 2.063,00 voor KWF Kankerbestrijding

WICO
DIENSTVERLENING

GLAS- EN GEVELREINIGING
Willem Dolman

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

De peuters van Peuterspeel-
zaal Vechtkroost mochten
21 september zelf het lint
doorknippen van de deur
naar hun nieuwe onderko-
men in de Brede School
Vreeland. Natuurlijk onder
begeleiding van de juffen
Reina, Nicolien, Marjan en
Hanneke. Het wachten tot
alle peuters aanwezig wa-
ren zorgde voor een bijna
onhoudbare spanning en
eindelijk mochten ze met
de schaartjes aan de slag.
Eenmaal binnen in hun mooie ruimte
stond de limonade al klaar en mocht de
taart worden aangesneden. Om de beurt

mocht iemand helpen, wat natuurlijk su-
perspannend was.
De prachtige zwevende toiletjes, de scho-

ne nieuwe vloeren en het mooie
hok voor de spulletjes zijn een ver-
ademing. Voor de peuters zelf leek
het alsof ze nooit in een andere
ruimte waren geweest, die huppel-
den alweer achter elkaar aan of
sjeesden met de loopauto’s door
de kamer en op het schoolplein. 
Als uw kind tussen de 2 en 4 jaar
oud is en ook een of meer ochten-
den wil komen spelen bij
Vechtkroost, kijk dan op
www.vechtkroost.nl voor meer in-
formatie. 

Lintjeknippen bij de peuters

Poppenkastconcert ‘Jan Klaassen en de
zangwedstrijd’

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 in en rond Vreeland
Taxi van Wijk

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

Taxi van Wijk bestaat 75 jaar.
Reden om een bezoekje te
brengen aan Dirk Niessen en
zijn vrouw Tiny Niessen-van
Wijk die samen met hun
dochter Karin aan de
Binnenweg in Loenersloot wo-
nen. Ik krijg een warm ont-
haal aan de keukentafel van
Dirk, Tiny, Karin en Sander, de
broer van Dirk die ook taxi-
chauffeur is.
Taxibedrijf van Wijk is een fa-
miliebedrijf: 7 oktober 1934 is
Dominicus van Wijk, de opa van Tiny ge-
start met taxirijden. Hij woonde in Wijk
bij Duurstede waar hij boer was, tot hij in
1934 naar Loenersloot verhuisde omdat
hij daar een kroeg kon overnemen.
Tegenover slot Loenersloot huurde hij het
Rechthuis, een enorm pand waarvan hij
het middengedeelte bewoonde met zijn
vrouw en 9 kinderen. Het linkergedeelte
was kroeg, het rechter gedeelte de stal
voor zijn koeien. En daarnaast had hij ook
nog zijn taxi, een oude Ford met wiel op
de achterkant. Hij bracht mensen naar
ziekenhuizen en natuurlijk ook de dron-
ken mensen uit zijn eigen kroeg naar
huis. Een speciaal klusje voor de zondag
was om de mensen van stand naar de kerk
te rijden. Het was chiquer om met de taxi
te gaan dan met paard en wagen.
De vader van Tiny, Hermanus van Wijk,
nam in 1964 het taxibedrijf over. Tiny was
enig kind. Ze werkte na haar schooltijd als
kapster en daarna deed ze de administra-
tie bij NLF (het Nederlands Laboratorium
voor Film) dat gehuisvest was in de grote
kerk van Kerklaan, die een aantal jaren ge-
leden werd afgebroken. In die kerk ston-
den grote baden waarin de films ontwik-
keld werden. Toen het te druk werd stelde
ze haar vader voor mee te helpen.
Aanvankelijk reed ze in haar eigen auto
en niet in de grote Chevrolet waarmee
haar vader taxiede. Maar eenmaal gewend
aan de Chevrolet manoeuvreerde ze met
groot gemak over de smalle landwegge-
tjes. Haar vader reed veel ‘rouw en trouw,
dat wil zeggen dat hij voor begrafenissen
reed maar ook voor bruiloften. Vooral

voor Joodse begrafenissen in Amsterdam.
De Chevrolet werd met bloemen danwel
met, speciaal door de moeder van Tiny ge-
maakte, rouwgordijntjes ‘aangekleed’. 
De vader van Tiny was overigens ook nog
postbode van ‘s morgens 5 tot een uur of
10. Tiny moest soms ‘s ochtends nog even
op de fiets om haar vader te waarschuwen
dat er een taxiritje aankwam. Niet alle
mensen hadden toen nog telefoon. Ook
werd Hermanus wel eens  gevraagd een
pakketje mee te nemen of om bekeurin-
gen achter te houden. Bekeuringen die
waren uitgedeeld vanwege buitenechtelij-
ke escapades en dat mocht thuis natuur-
lijk niet bekend worden. 
Dirk, Tiny en Sander hebben nu een totaal
ander bedrijf. Ze hebben hun handen vol
aan het taxirijden en hoeven er geen baan-
tjes meer bij te nemen. In de grote garage
achter het woonhuis staan drie taxi’s te
pronken: een Volvo station, een Toyota
Verso en een Volkswagen bus waarin 8
personen vervoerd kunnen worden. Naast
het gewone taxivervoer hebben ze veel
werk aan ziekenvervoer, kinderen die
naar speciale scholen gaan en ritten naar
Schiphol. Van concurrentie van de regio-
taxi’s hebben ze eigenlijk geen last. Ze zijn
een klein bedrijf en zorgen er voor dat ze
er altijd op tijd zijn. Dat is voor hun vaste
klantenkring belangrijk en daarmee pro-
fileren ze zich. 
En gaat tienerdochter Karin later het be-
drijf over nemen? Haar ‘nee’ klinkt vastbe-
raden maar ze heeft natuurlijk nog wel
een aantal jaren de tijd om op dat besluit
terug te komen. 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

Cursus Intuitief Schilderen
Kijk voor meer info op 
www.dieuwerelema.nl, onder “nieuws”

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

Praktijk voor Creatieve Therapie
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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

Wat betekent trouw voor jou? Wat is
trouw? Trouw zijn aan jezelf, aan je stand-
punten, aan je gevoelens, aan je partner, je
kinderen, je familie en vrienden? Kun je al-
tijd trouw zijn? Hoe ervaar jij het om trouw
te zijn? Is het soms ook lastig? Trouw wordt
vaak getest. En als je bedenkt dat relaties
steeds in beweging zijn, dat mensen dyna-
mische wezens zijn, dan begrijp je dat het
beoefenen van trouw een levenslange leer-
school is. Op donderdagavond 5 november
organiseren Richtsje Abma, Foeke Knoppers

en Maike van der Donk een thema-avond
over dit onderwerp. De avond is bedoeld
voor alle mensen tussen de 30 en 50 jaar
die zin hebben in een goed gesprek, en na
afloop een gezellige nazit. Aanvang 20:00
uur in de Til naast de Grote Kerk in
Vreeland. Dus ben je nieuwsgierig en heb
je zin om eens over dit thema na te denken
en andere Vreelanders te ontmoeten? Dan
nodigen we je van harte uit om hierover
met elkaar in discussie te gaan. Meer info
bij Richtsje (231666). 

Filosofisch café over trouw 

Kerstmis valt verbazend vroeg, dit jaar,
want al op zaterdagavond 28 november
zingt de KCOV Amsterdam (waar de
Vreelanders Connie Lohuis en Gerdjan
Rapati in meezingen) het Weihnachtsora-
torium in het Concertgebouw. Een feeste-
lijk werk met juichende koren, ingetogen
koralen en virtuoze aria’s: de oude heer
Bach heeft al zijn registers (en dat zijn er
nogal wat) wijd opengetrokken. En dat
doen wij dus ook. Samen met een keur aan
prachtige solisten en het Amsterdams
Kamerorkest. Dat laatste bestaat uit leden
van het Concertgebouworkest, het beste or-
kest van de wereld. Wie weet er beter hoe je
mooie muziek maakt?
Van de eerste tonen van het ‘Jauchzet,
frohlocket’ tot en met de laatste van het
wervelende ‘Ehre sei Gott’ is dit spranke-
lende werk één muzikaal feest. En dat kun
jij voor maar € 30 meebeleven!! Daar zijn de
drankjes vóór het concert en in de pauze
zelfs bij inbegrepen! Vreelanders die hun
kaarten vóór 10 november bij Connie en
Gerdjan bestellen, krijgen €2,50 korting op
de normale toegangsprijs van € 32,50.

Zorg dat je deze feestelijke avond niet mist,
en mail je bestelling naar gerdjan@strak-
blauw.nl of doe een briefje in de bus van
Nigtevechtseweg 21. 

KCOV zingt Weihnachtsoratorium

Lezers schrijven

Pleun (ruim 6 jaar) wil echt heel graag
voetballen! Maar helaas, er is geen meis-
jesteam bij SV De Vecht. En om nu in haar
eentje met al die jongens mee te gaan
doen..........Wij willen dus graag in contact
komen met  meiden van 6-7 jaar uit
Vreeland en omstreken die eigenlijk ook

wel zin
hebben in
voetbal!
We hopen
wat van
jullie te horen via mars.hank@wxs.nl of
06-15097364

Een oproep voor meisjes 
die willen gaan voetballen! 

De Sterrenhemel belicht.
De heer Prof. Dr. H.V.J. Linnartz schrijft re-
gelmatig artikelen in de Vreelandbode
over de sterrenhemel.  Hij toonde zich be-
reid ook in persoon het een en ander te
vertellen over het uitspansel. De heer
Linnartz komt daarvoor naar de leden-
avond van Vrouwen van Nu op donderdag
15 oktober. De titel van zijn lezing is:
Moderne sterrenkunde: spelen met licht.
De voordracht is algemeen. Zon, planeten,
sterren, inter- en circumstellaire wolken,
exoplaneten, melkwegstelsels, clusters
van melkwegstelsels en wat we weten over
de big bang. Het klinkt voor een leek erg
moeilijk, maar het geheel wordt opgefrist

met anekdotes, filmpjes, etc. De spreker
vertelt 45 minuten voor de pauze, die 15
minuten duurt. Daarna neemt het tweede
deel nog 30 minuten.

Voor wie de avond wil bijwonen: we ko-
men bij elkaar in gebouwtje “De
Lichtkring”, Kerkstraat 4 in Loenen (bij de
Ned. Hervormde Kerk). Aanvang: 20.00
uur; koffie of thee vanaf 19.30.
Parkeren mag niet bij de kerk. Vlakbij is
een parkeerterrein, te bereiken vanaf de
Molendijk.  
Nadere informatie over de activiteiten van
“Vrouwen van Nu” bij de secretaris: T.J.
van Wageningen-Koopman, tel. 23 18 07.

Vrouwen van Nu, afdeling Loenen e.o.
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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 daar! Een spiksplinternieuwe
Kinderpost gemaakt door spiksplinter-
nieuwe en bekende Razende Reporters
vanuit een spiksplinternieuwe school.
Hoe mooi die nieuwe is school lees je hier.
En verder hoe de buurt een Abraham feli-
citeert. Weet je nog niet wat een Abraham
is? Lees dan snel het interview dat Nena
met hem hield. Dit keer hebben we alweer
een prachtig gedicht en een dierenbe-
richt. Van wie houden we nog even ge-
heim. Heb je een leuke dierendag gevierd?
Of doe je liever mee aan de nieuwe rage.
Die ken je vast wel. Kijk maar bij
Kindernieuws. En wil je even testen wat jij
allemaal al weet? Lees dan Luna’s weetjes!
Schrijf jij ons ook een keer? Bijvoorbeeld
over je herfstvakantie. We zijn benieuwd
naar je verhaal. Stuur het naar info@vreel-
andbode.nl voor de Kinderpost. Oh ja, in
de volgende Vreelandbode stellen de
Razende Reporters zich weer aan jullie
voor. Veel leesplezier!

Kindernieuws
• Gogo’s ruilt op het moment iedereen!
Iedereen vindt ze leuk. Je kreeg ze bij
C1000 maar nu zijn ze op.

Foto gemaakt door Jet van Dis

• De titel van de Kinderpost is deze keer
zo mooi getekend door Lieke Marseille (7
jaar)!

Gedicht
Vanuit de lucht
Vanuit de lucht zie ik alles,
Alles om me heen.
Alles,
Van Vinkeveen tot Amstelveen,
Ik zie alles om me heen.
Van de bergen naar het platteland,
Ik zie alles,
Van Brabant tot IJsland.
Vanuit de lucht zie ik alles,
Alles om me heen,
Hé , daar in Vinkeveen,
Dat is Marleen!!
Vanuit de lucht zie ik alles,
Alles om me heen.

door Berend Keehnen

De binnenkant van de school
Je weet de CSV is verhuisd. De binnenkant
is enorm groot!! Wat je misschien nog niet
op is gevallen is: De muren staan een beet-
je schuin!!! En de WC zijn te laag. Maar de
tribune is wel vet cool!! En alle digitale
school boorden zijn tof. De verdieping
met de lift Het voetbalveld, lekker balletje
trappen! Het klimpakoer apenavontuur-
lijk! .E.N.Z. Luna, 10 jaar

Poes Koko
Ik ben Koko! Ik ben op 9 maart geboren in
Zoetermeer. Ik woon sinds mei in

Vreeland bij familie van Dis. Ik moest
eerst een paar maanden binnen blijven,
dat vond ik wel jammer maar de gordij-
nen en de bank vond ik erg leuk! Toen ik
naar buiten mocht, zag ik eindelijk waar
alle kinderen overdag bleven! Ze verdwe-
nen in een wit gebouw en kwamen soms
naar buiten! Dan ging ik dicht bij het hek
staan en kwamen alle kinderen naar me
toe. Superleuk was dat! Ik ben ook wel
eens dat witte gebouw ingelopen, dat had
een leuk effect! Ik heb gemerkt dat de kin-
deren naar een ander gebouw zijn ver-
huisd (daar is een hele lekkere katten-
bak.... grapje! Ik heb alleen in het zand zit-
ten graven). Als ze naar de gymzaal gaan,
loop ik mee zodat we onderweg kunnen

keten. Ik ben ook al eens in
de gymzaal geweest, dat was
leuk, joh! 

Miauw! Koko



Vanaf maandagmiddag 26 okt. 
creatief aan de slag met hout, steen en klei. 

Voor kinderen groep 3 - 7.
Opgeven kan via info@detoverkikker.nl of 231182. 

Data: 26 okt. en 2, 9 en 16 nov. van 15.45 - 17.15 uur. 
Prijs d 10,- per keer (incl. materialen, drinken en wat lekkers). 
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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

Nederland leest, Nederland luistert!
Dit jaar staat Oeroeg van Hella Haase

centraal. Een prachtig hoorspel met Rik
Launspach, Peter Faber, Martin Schwab
en onze dorpsgenote Margaux Lindenkanp!

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!!!

Wist je dat:
• Er niet 1 normaal Nederlands woord be-

staat dat rijmt op 12,
• En je echt niet aan je elleboog kan lik-

ken,
• Tot meer dan 50 procent van de wereld

bevolking nog nooit gebeld SMS’t heeft,
• Een vlucht naar mars 9 maanden duurt,
• En sommige sterren die we zien al lang

niet meer bestaan!!
• Een krokodil zijn tong niet kan uitste-

ken,
• Ratten zich zo snel voortplanten dat ze

in 18 maanden 1 miljoen kleintjes heb-
ben,

• Een kat meer dan 32 spieren in 1 oor
heeft!!

• En er gemiddeld 100 mensen in 1 jaar
stikken in een balpen!!

• Een slak 3 jaar kan slapen,
• En er meer mensen bang zijn voor spin-

nen dan voor de dood,
• Je ogen even groot blijven terwijl je neus

en je oren door groeien,
• Bijna iedereen die dit leest aan  zijn elle-

bogen heeft geprobeerd te likken!!
• Je hoofd 4 kilo is en je hersenen 1,3 daar

van,
• Als je praat je 100 verschillenden spie-

ren gebruikt
• Je totale lengte van je bloed vaten

100,000 kilometer lang is
• Dat Luna, 10 jaar, dit heeft geschreven. 

50 jaar!!!

De geïnterviewde: Alfred Greefhorst. 
Hij werd op 30 september 50.

Heb je Abraham gezien?
Ja, hij zit bij me voor de deur.

Wat was het leukste in deze 50 jaar?
Het trouwen en de geboorte van onze kin-
deren.

En wat was het vervelendste?
Het overlijden van mijn vader.

Voel je je nu erg oud?
Je bent net zo oud als je je voelt.

Wat heb je gekregen?
Een colbertjasje en een paars overhemd.

Gaat er nog iets gebeuren voor je verjaardag?
Ik heb het zaterdag 3 oktober gevierd
met familie en vrienden.

Alfred werd geïnterviewd door 
Nena van der Meer, 8 jaar

Toverkikkerknutseltip
“Knutselen met brooddeeg”
Dit brooddeeg kun je niet eten, maar je
kunt er wel leuke figuren mee maken die
je kunt bakken en ophangen in je kamer.
Benodigdheden: 3 koppen witte bloem, 1
kop zout, 1-1/4 kop handwarm water, 1
theelepel slaolie, grote kom.

Werkwijze: Doe de bloem in een kom, in
het midden een kuiltje maken en daar het
zout in doen. Het water bij het zout doen
en door elkaar mengen. Eerst het zout en
dan langzaam steeds meer bloem erbij.
Ook de slaolie er nu doorheen gooien.
Kneed het deeg zeker vijf minuten goed
door tot het soepel aanvoelt en je er een
gladde bal van kunt maken. Als het deeg
te droog is komen er scheurtjes in, dan
iets water toevoegen. Als het nat en plak-
kerig aanvoelt gewoon iets bloem erbij
doen. Voeg wat gekleurde verf toe als je
het deeg kneedt (enkele lepeltjes plak-
kaatverf is meestal voldoende), dan krijg
je prachtig gekleurd brooddeeg.
Nu kun je van het deeg allerlei figuren
gaan maken. Het afbakken doe je eerst een
tijd op 100 graden Celsius en daarna op
125 graden. Afhankelijk van de grootte be-
paal je de tijd tot het hard is (enkele uren!)
Laat het afkoelen in de oven zelf. Veel
knutselplezier!

Soof en het ongeluk
Zeg, verveel jij je ook weleens? Nou, ik de
laatste tijd wel. De winter is nog niet be-
gonnen en ik houd al een winterslaap. Het
komt door het ongeluk. En het ongeluk
komt weer een ietsepietsie beetje door
mij. Zie je, we waren met de fiets, mijn
vrouwtje er op en ik er naast. Een hele
kunst is dat, ‘er naast’ lopen. Je mag niet
te hard. En niet te zacht. En zeker niet
plotseling stilstaan. Ook niet als je een lek-
ker parfummetje van een vriendje ruikt.
Ik kan dat altijd goed hoor... tot die ene
keer. Zie ik daar opeens mijn vrienden
Stan en Lieke op de fiets. Ik was zo blij om
ze te zien dat ik helemaal vergat....pats ka-
doemm boemm....., dat je dus ook niet
voor het wiel moet lopen! Daar lag mijn
vrouwtje op het asfalt. Ik schrok me een
ongeluk. Fietsen kon ze niet meer. Het
gaat gelukkig nu weer beter maar ver lo-
pen en fietsen kan nog steeds niet. Stom
hè? Saai joh! Dus nu dacht ik omdat ik zo-

veel denktijd heb, als jij
je nu ook verveelt....
hum, zullen wij dan sa-
men spelen? Misschien
tot later dan. 
‘n Poot van Soof
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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

Mede door alle leuke en talrijke reacties en stem-
men op LekkerMakkelijk.nl zijn we doorgedron-
gen tot de finale! We zitten nu bij de laatste drie
supermarkten die meedingen naar deze felbegeer-
de prijs: Troefmarkt Kouwen uit Wilp, Troefmarkt
P. de Reus uit Grootschermer en wij: Dagwinkel
Aloys Hageman te Vreeland.Wij zijn heel trots dat
we al zover zijn gekomen. Onze hartelijke dank
gaat dan ook uit naar al onze klanten die hebben
gestemd. Veel van de uitgebrachte stemmen gin-
gen vergezeld van lovende woorden en warme
aanbevelingen. Dank daarvoor! Uit de beoorde-
lingsrapporten werd duidelijk dat de kwaliteit
van Dagwinkel Aloys Hageman op een hoog ni-

veau ligt. Dat zegt veel over de constante kwaliteit
in presentatie, assortiment, dienstverlening en be-
drijfsvoering. In het juryrapport staat onder an-
dere vermeld dat wij trots mogen zijn op onze win-
kel èn op onze klanten. En dat zijn we ook! Wat
kunnen jullie nog doen: maak leuke foto’s en stuur
deze op naar lekkermakkelijk.nl of stuur leuke re-
acties. Wij gaan er nu ook voor die allerhoogste
prijs te pakken! Alleen met jullie medewerking,
klandizie en gezelligheid en onze gezamenlijke in-
zet kunnen we er voor zorgen dat in Vreeland een
gezond winkelaanbod blijft. Samen gaan we op
voor BESTE BUURTSUPER van 2009!

Aloys Hageman

Dagwinkel in de finale Beste Buurtsuper!

Als inwoner van Vreeland is de korenmo-
len u bekend. Elke zaterdag van 10.00 tot
16.00 uur is de molen open voor bezoek of
voor het kopen van ambachtelijk gemalen
melkproducten voor het bakken van
brood (met de hand of in de broodbakma-
chine), cake, kruidenkoek of ander lek-
kers. Vanaf half oktober is de overheerlij-
ke speculaasmix weer te koop voor  peper-
noten, speculaaskoek of andere lekkernij-
en uit moeders/vaders keuken. Op onze

website: www.korenmolenderuiter.nl is
uitgebreide informatie te vinden over de
producten, recepten en  nieuwsfeiten/his-
torische informatie over de molen. U weet
het, als de blauwe wimpel in de mast ach-
ter op de kap van de molen in de wind
wappert zijn de molenaars op de molen
en bent u van harte welkom. Graag vertel-
len we u allerlei wetenswaardigheden
over de molen of adviezen over het bak-
ken. Tot ziens. De vrijwillige molenaars

Korenmolen “de Ruiter”

Vanaf half mei zijn de voorbereidingen om voor de zesde keer
een avondurentocht voor de jeugd uit de gemeente Loenen te
organiseren. En nu was het 25 september eindelijk zo ver. Als
thema was dit jaar gekozen voor een piratentocht. Vanaf
15.00 uur was het al een hele drukte op De Heul. Tot 20.00
uur was een 70-tal vrijwilligers bezig e.e.a. in elkaar te zetten
om zo’n 100 kinderen uit de groepen 4, 5 en 6 van de basis-
scholen een onvergetelijke avond te bezorgen. En dat is ge-
lukt. Om 20.10 ging de eerste groep op pad. Ze werden opge-
haald door Kapitein Haak, en geëscorteerd naar een gezon-
ken schip waar ze moesten bewijzen dat ze dapper genoeg
waren om de tocht te volbrengen. Ze kwamen langs een re-
bus, een donkere grot, een gladde helling, een zandbak, een
vulkaan, spinnenweb, een piratenschip met een schatkist.
Verder nog een kooi met piraten, een piratenschip waar ze
met waterslangen een piraat moesten raken en een schuim-
bak met tunnel. En als laatste nog een klimtuig over de sloot. 
Bij een aantal activiteiten kregen ze een dukaat welke aan het
eind in de kantine van SV de Vecht een woord moest vormen.
Bij het juiste woord kregen de deelnemers een kleine attentie.
De opbrengst van deze avond is bestemd voor de jeugdclubs
Cocon en Spirit uit Vreeland en de stichting Flowgi
Foundations (www.flowgi.org).  Deze stichting zet zich in voor
kinderen in de Indonesische Archipel.  De avond is gelukt door
de grote groep vrijwilligers, de C1000 die voor koffie en
broodjes heeft gezorgd, SV de Vecht die belangeloos de kan-
tine ter beschikking heeft gesteld en de EHBO Vreeland die
rond liep om eventuele verwondingen correct te behandelen. 

Piratentocht 2009



Once in a lifetime naar ‘Beverwijk’
Nog even en de bladeren vallen. Dan kun-
nen we weer snoeien. Als iemand er ver-
stand van heeft dan is het Kees wel. Dus
niet vergeten om een paar tips te vragen. 
Fietsend langs de Vecht over de Bergseweg
passeer je in een lommerrijke bocht het
Huis Vreedenhorst. Op deze maandag-
avond sla ik rechtsaf en rijd door het grote
groenwitte hek naar het huis. Hier wonen
en werken Kees Beelaerts van Blokland en
Melle Wierper, sinds afgelopen winter al
30 jaar samen. Ze ontmoeten elkaar met
een omweg tijdens hun opleiding in
België; daar merken ze - grappig genoeg -
dat ze uit Vreeland en Weesp komen. In
1982 beginnen ze hun bedrijf Groenpart-
ners; Melle ontwerpt en Kees, ambachts-
man, maakt tuinen. Aan de voorkant van
het huis houden ze kantoor. Een paar mi-
nuten na achten schalt de bel door de gang
en doet Kees open: ‘Kom binnen!’ Het rit-
me blijkt nog niet helemaal hersteld sinds
ze terug zijn uit New York. ‘Hoe het was? In
één woord fàntàstisch!’. Kees en Melle zeil-
den mee op de tjalk Vrouwe Cornelia met
Lodewijk en Joke van Monsjou; onder het
Statue of Liberty door en de Hudson op
richting Beverwijk (Albany). Met als klap
op de vuurpijl een begroeting door het
kroonprinselijke paar. 

Dorssewaarderpolder
‘Het loopt net even iets anders, we gaan nog
aan tafel.’ Kees kruipt weer achter het for-
nuis. Voor een lekkere gebraden kippetje
draait hij zijn hand niet om. Dochter Loes
(18) die sinds kort eerstejaars student kunst-
geschiedenis is en zoon Willem (16) komen
om de beurt even informeren of het eten al
klaar is. Bijna. Melle is nog niet terug. Ze
deed een bezichtiging, als voortraject in een
ontwerpwedstrijd voor een wel heel bijzon-
dere - Koninklijke - tuin in Den Haag. Als één
van de negen tophoveniers, een gezelschap
van vakbekwame hoveniers die niet alleen
de lat hoog leggen maar elkaar ook keuren,
lijkt het vanzelfsprekend om hiervoor uit-
genodigd te worden. ‘We hebben een grote
voorliefde voor historische tuinen’ vertelt
Kees maar dat zal niemand verwonderen.
Ze hebben er ook grote ervaring mee. Zo
heeft Kees zijn hart al jaren verpand aan
zijn geboortegrond, de Dorssewaarderpol-
der waar de Vreedenhorst deel van is en
waar hij met veel energie een buitenplaats
ontwikkelt. En waarover hij alles verzamelt.
Daarover zo meer. 

Groene en Rode Monumenten
Kees’ wortels liggen bij een monument
dat tot zijn verdriet al jaren in de steigers
staat: buitenplaats Over Holland. Hier
woonde zijn vader. ‘Toen mijn moeder
met hem trouwde vond ze een huis met
26 kamers wat aan de grote kant’ grinnikt
Kees. Door een samenloop van omstandig-
heden kwamen ze op Vreedenhorst te-
recht. Maar alleen nadat ze al hun moed
verzameld hadden om nu toch eens bij dit
charmante huis aan te bellen. Op hun
vraag of het misschien te koop kwam ant-
woordde toenmalig bewoner Jan Boerstra:

‘Hoe weten jullie dat wij gisteravond be-
sloten hebben om het huis te verkopen?’ 
Kees met zijn aangeboren passie voor rode
(huizen) en groene (tuinen) monumen-
ten, zet zich hier elke dag voor in. Noem
een genootschap of commissie die zich be-
zighoudt met historie van de Vechtstreek
en monumenten, en Kees doet er iets voor.
Of het nu De Historische Kring, het Gilde
van Tuinbazen (waar hij voorzitter van is),
Het Oudheidskundig Genootschap Nifter-
laken of De Vechtplassencommissie is.
‘Oh, ben je nog geen vriend van de Vecht?’
vraagt hij me, ‘gauw even kijken op
www.Vecht.nl’. Zo is hij: steeds bereid een
ander iets door te geven, te leren, en steeds
met enthousiasme en grote betrokken-
heid. Ja, ook altijd tijd tekort beaamt hij,
‘maar ik maak tijd vrij voor de dingen die
‘once in a lifetime’ zijn’. Zo is het met de
ontwikkeling van zijn buitenplaats. Het
was een hectare en het werden er zeven. Al
zijn ideeën, ervaring en toewijding ko-
men daar uit de grond.
Natuurontwikkeling in deze tijdsgeest. En
waarom? ‘Als ze over 200 jaar zeggen, die
Beelaerts heeft mooie gekke dingen ge-
daan als ze over deze plek rondlopen en
het spel van bomen en vormen zien, dan
vind ik dat heel leuk’ antwoordt hij. Hier
kwam mijn kans op een snoeitip.
Hij moet lachen, ‘nu snoeien, welnee, zo-
mersnoei is beter!’ Want licht Kees toe:
‘Snoeien in de herfst en de winter doe je
vanuit het gezichtspunt van de tuinier die
dan tijd heeft en geen last van de blade-
ren. Niet voor de boom’. 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, 
MAIS IL EST OÙ LE SOLEIL?

YARN UNIT &
REPEAT

Exclusieve verkoop van Boútriba
Pure bodycare for kids

Bel voor een afspraak 0294 230028
maandag gesloten

Breedstraat 1-3, Vreeland

Trois Castells, heerlijke op dronk zijnde Coteaux du Tricastin
uitdeelprijs  6 fl. €20,00 (Proeven = Kopen!)

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... 
Kees Beelaerts van Blokland

Michacursus
Micha is onder christenen het symbool geworden
voor goed en recht doen. Dat zijn grote woorden
voor een wereld waarin economie en politiek de
dienst lijken uit te maken. Toch kunnen wij iets be-
tekenen voor mens en milieu. De Michacursus wil
het verschil maken tussen helpen en aan het lot over-
laten. Het biedt handvaten aan hen die met hart en
handen verbonden willen zijn met hun naaste,
dichtbij en veraf, en met de gehele schepping.
De Michacursus bestaat uit zeven bijeen-
komsten, waaronder een praktijkdag.
Binnenkort start er een Michacursus in
Vreeland-Loenen voor meer infomatie
over deze curus: Hans Stuart tel. 0294
234404 of mail hansstuart@planet.nl
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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.

VREELANDER LOGIES
Krijgt u gasten, vrienden of familie over die graag willen blijven 

overnachten? Speciaal voor Vreelanders hebben wij een logies met
ontbijtprijs gemaakt om uw gasten lekker “onder de wol” te stoppen:

125,00 per kamer per nacht inclusief uitgebreid ontbijt met een 
glaasje champagne! Voor reserveringen bel of mail!

KERST 2009
Misschien nog wat voorbarig daar de Sint nog niet zijn aankomst

heeft gemeld in Vreeland, maar tijd om toch even vooruit
te kijken.We serveren met Kerst zowel lunch als diner.

Wilt u zelf niet aan de slag in de keuken maar de kerst culinair 
doorbrengen? Kom dan in ons sfeervol aangeklede restaurant 

lunchen of dineren: lunch 4 gangen 70,00 per persoon,
diner 6 gangen 90,00 per persoon.

Tot ziens in de Nederlanden!

Restaurant Hotel de Nederlanden
Wilco & Caroline Berends

Duinkerken 3, 3633 EV Vreeland
Tel. 23 23 26

Swaan (10) en Luna (10) kregen in novem-
ber 2008 te horen dat hun moeder borst-
kanker heeft. Wat gebeurde er de afgelo-
pen maanden? En wat doe je als je bang en
verdrietig bent? 

Hoe hoorde je het slechte nieuws?
Swaan: ‘Mijn vader haalde ons van school
en vertelde het. Hij had tranen in zijn
ogen. Ik moest huilen. Thuis knuffelden
we elkaar en mijn moeder zei dat we gin-
gen knokken en dat het ons zou lukken.
Dat vond ik fijn om te horen.’
Luna: ‘Ik weet nog precies hoe het voelde.
Ik schrok omdat ik mijn vader nog nooit
had zien huilen. Toen hij het vertelde,
voelde ik me eenzaam. Ik was bang dat
mijn moeder dood zou gaan.’

Was je erop voorbereid?
Swaan: ‘Nee. Mijn moeder had pijn in
haar borst, maar dat vertelde ze pas later.’ 
Luna: ‘We wisten wel dat ze naar het zie-
kenhuis moest voor een foto, maar ik
maakte me toen nog geen zorgen.’

Wist je wat kanker was?
Swaan: ‘Ik had er in het Klokhuis wel eens wat
over gezien. Ik wist dat je kaal kan worden en
dat je er dood aan kan gaan.’
Luna: ‘Je weet gewoon dat kanker bestaat.’

Wanneer vertelde je het op school?
Swaan: ‘Gelijk de volgende dag in de kring.
Juf Sandra troostte ons. Sommige kinderen
hadden vragen, bijvoorbeeld of het besmet-
telijk is.’
Luna: ‘Het was op de verjaardag van mijn
beste vriendin. Haar moeder heeft ook
borstkanker gehad en die leeft nog. We
maakten met de klas tekeningen voor
mijn moeder.’

Wat vond je het allermoeilijkst?
Swaan: ‘Alles. In het begin was ik bang dat
mijn moeder dood zou gaan. Gelukkig had
ze geen uitzaaiingen. Ze moest vaak naar
het ziekenhuis en werd zes keer erg ziek
van de chemo. Ze lag vaak op de bank om-
dat ze zo moe was.’
Luna: ‘Ik vond de operatie het ergst. Ik mis
mijn moeder altijd als ze er niet is. Dat was
nu nog erger omdat ik wist dat ze in het
ziekenhuis lag. Ik vond het soms ook moei-
lijk om op te houden met huilen. Doordat
ik zo huilde, kreeg mijn moeder er nog

meer zorgen bij. Maar ik kon niet stoppen.’

Is je moeder veranderd?
Swaan: ‘Ze heeft nog maar één borst. In het
begin zag dat er eng uit, maar nu ben ik er
aan gewend. Ze is ook een tijd kaal geweest.
Ik schaamde me er niet voor, maar ik vond
het niet leuk. Ik wilde het liefst dat mijn
moeder op school haar muts ophield, om-
dat anders iedereen naar haar keek.’
Luna: ‘Sommige dingen vindt ze nu niet
meer zo erg, omdat borstkanker erger was.’

Wat deed je als je verdrietig was?
Swaan: ‘Ik schreef in mijn dagboek of ik
las een boek zodat ik niet meer aan mijn
verdriet dacht.’
Luna: ‘Dan pakte ik mijn lievelingsknuffel
of ik ging even huilen op bed.’

Gebeurden er ook leuke dingen?
Swaan: ‘Er kwam vaak bezoek. We kregen
meer kaarten dan met kerst en heel veel
bloemen! Na de laatste chemo gingen we
naar Marokko en na de laatste bestraling
gingen we naar het strand, terwijl ieder-
een gewoon op school zat.’
Luna: ‘Mijn moeder kreeg veel cadeautjes.
Wij werden ook verwend: ik kreeg een
groot knuffelschaap. Saap mocht mee
naar school, dat was heel fijn. We hebben
ook een groot feest gegeven bij boer Johan.’

Hoe komt het dat jouw moeder borstkanker had?
Swaan: ‘Dat weet ik niet. Dat ben ik verge-
ten te vragen.’
Luna: ‘Door de pech.’

Ben je nog bang?
Swaan: ‘Eerst was ik bang dat ik later ook
borstkanker zou krijgen. Nu ben ik soms bang
dat mijn moeder het nog een keer krijgt.’
Luna: ‘Soms ben ik bang dat het toch nog
verkeerd zal gaan.’

Is het nu allemaal voorbij?
Swaan: ‘Mijn moeder moet nog zeven jaar
pillen slikken en nog vaak naar het zie-
kenhuis voor controles. Maar de ergste
dingen zijn voorbij. Het liefst wil ik er
nooit meer over praten. Ik wil het gewoon
allemaal vergeten.’
Luna: ‘Ik kan nooit vergeten wat er ge-
beurd is, maar ik ga er wel aan wennen.’

Esther Smid

Mijn moeder heeft borstkanker

Swaan

Luna
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Het idyllische rijtje huizen in de bocht
van Oud Over tussen Vreeland en Loenen
heet de Glashut, zoals u allen weet.
Eigenlijk liggen de huizen in Loenen,
maar omdat de banden met Vreeland van
de meeste bewoners van deze huizen sterk
zijn, verdient de Glashut toch een plaats-
je in deze rubriek. De naam verwijst naar
de fabriek die hier gestaan heeft: een glas-
fabriek. De huisjes zijn gebouwd in 1862
als huisvesting voor de arbeiders. Het bij-
zondere is, dat de schilder/tekenaar P.J.
Lutgers dit rijtje rond 1870 heeft vastge-
legd in een potloodschets, die hier is afge-
beeld. Dit is een van de weinige afbeeldin-
gen waarop de opvallende glasovens te
zien zijn. Ook is te zien dat er toen veel
meer bebouwing stond dan nu. 

De naam Glashut komt van het Duitse
‘glashütte’, wat glasoven of glassmelterij
betekent. Aangezien de meeste arbeiders
Boheemse glasmakers waren, is het niet
vreemd dat deze term is ingeburgerd. De
glasfabriek heeft hier van 1815 tot rond
1900 gestaan. Oorspronkelijk stond de fa-
briek in Nijkerk. Toen deze failliet ging,
verhuisde aandeelhouder Pieter van der
Mersch het geheel naar Oud Over, en
maakte een ‘doorstart’ op het terrein van
de toenmalige buitenplaats Oostervecht,
die van zijn familie was (deze buitenplaats
stond op het latere Slijppol terrein, wat
net weer bebouwd is). De fabriek produ-
ceerde verschillende kleuren flessen, be-
stemd voor brouwerijen en distilleerderij-
en in Amsterdam, Weesp en omgeving. De

ligging aan het water was natuurlijk erg
geschikt om de flessen per boot naar deze
locaties te vervoeren. Ook voor de aanvoer
van goederen, met name van kolen om de
ovens te stoken, was de ligging zeer gun-
stig. Tot 1860 bezat de fabriek één oven. In
dat jaar werd de tweede oven geopend,
waardoor de fabriek doorlopend kon pro-
duceren. Als de ene oven werd schoonge-
maakt kon de andere in bedrijf blijven. Bij
de bouw van die tweede oven werden ook
de arbeidershuisjes gebouwd, op de plek
waar de flessen op schuiten die in de ri-
vier lagen geladen werden. Het waren 18
huisjes, 5 bij 9 groot - met zolder. Voor die
tijd een enorm luxe behuizing voor arbei-
ders! In 1899 sloot de fabriek. 

Het idee ontstond om de huisjes te slopen,
de weg te verleggen en op het vrijgekomen
terrein drie bungalows te bouwen. Toen
dit plan werd afgewezen, werden de hui-
zen geveild. ‘Buurman’ Richard Erdmann
van Terra Nova kocht de huizen voor ruim
16.000 gulden. Hij verhuurde de huisjes
voor 1,50 per week. Deze lage huur bleef
tot 1969 hetzelfde! 
Toen verkocht de weduwe Erdmann de
huisjes, die inmiddels behoorlijk in verval
waren geraakt en soms zelfs onbewoon-
baar verklaard waren. Een aantal huisjes
werd samengevoegd, zodat er een groter
geheel ontstond. Deze verbouwing is zeer
zorgvuldig geschied, onder leiding van
een van de toenmalige bewoners, de archi-
tect J. Leicher. Het is nu schitterend vertoe-
ven, daar in de Glashut! 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.

De Glashut

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.
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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
Bij Koersbal (zie artikel ‘Wat doen ze nou?’)
zit ik tegenover Ans Stapper. Ik vertel haar
dat de import Vreelandse in het Rondje
Zuwe in het kader van borstkankermaand
uit eigen ervaring over haar ziekte gaat ver-
tellen. Ans vertelt mij tot mijn schrik dat ze
zelf net borstkanker heeft gehad. Ze is gebo-
ren in Laren, maar haar wijlen man Jacob
Stapper en haar dochters zijn echte oer-
Vreelanders, en ze wil graag met haar doch-
ters de oer-Vreelanders van deze maand zijn
om zo haar verhaal over borstkanker te
doen, dat vindt ze heel belangrijk. 
Een week later zit ik met Ans en haar doch-
ters Aafke en Anna-Margreet, die beiden in
Vreeland wonen, om de keukentafel.
Dochter Betty die in Mijdrecht woont kon
er niet bij zijn. 

We praten over Vreeland. Over de
Openbare School die Jacob gelijktijdig met
het huis aan de Vossenlaan mee hielp bou-
wen, maar die helaas moest verdwijnen.
Van het huis was de keuken de winkel waar
zij een loodgieters/gas en waterfittersbe-
drijf runden en, verkochten zij witgoed, zo-
als fornuizen, gastoestellen en electronica. 
Naast de werkzaamheden in de winkel wa-
ren Jacob (als commandant van eerst
Vreeland en later de hele gemeente Loenen)
en zijn dochters druk met de Vrijwillige
Brandweer Vreeland, zoals toen zoveel
Vreelanders. De aparte telefoon voor cala-
miteiten stond in het kantoor, als deze ging
rende een van de meiden naar de oude
Brandweerkazerne op de Raadhuislaan om
de vrijwilligers te ontvangen.
Later kwam er een knop in het kantoor om
het alarm te bedienen. En om na de opera-
tie de verhalen aan te horen die soms zeer
heftig waren - slachtofferhulp was er niet.
Je deed het voor elkaar en het was mooi om
dit onderling te doen, ook vaak gezellig. Ze
vinden die onderlinge verbondenheid het
grote verschil met nu. Je kent nu sommige
van je eigen buren niet en je loopt elkaar
soms zwijgend voorbij. Toen leefde je met
elkaar en zag elkaar doorlopend. Ze besef-
fen zich dat dit niet alleen in Vreeland is
veranderd. Ook Laren was een klein boe-
rendorp en is nu onherkenbaar. 
In 1980 kocht Aafke een huis vlakbij, ook in
de Vossenlaan. Helaas was er later niemand

die de zaak over kon nemen, waardoor de
familie Stapper er mee stopte. Aafke, die
toen inmiddels een gezin met kinderen
had, en haar ouders wisselden in 1990 van
woning. Ans heeft warme gevoelens bij het
huis waar ze nu woont. Aafke heeft het van
onbewoonbaar tot een fijn woonhuis laten
ombouwen. Aafkes jongste zoon is er in
Ans’ bijzijn geboren en in 2002 stierf Jacob
hier waar zij bij waren. Drie dagen nadat
hij gezond was verklaard van huidkanker
overleed hij, vermoedelijk aan een emb-
olie. Ze hadden een mooi leven samen, ook
nadat de winkel stopgezet was en de kinde-
ren waren uitgevlogen. Ze genoten van het
leven met elkaar en gingen regelmatig met
de caravan naar Frankrijk. Ze vindt het
zwaar zonder Jacob, maar moet door. 
Afgelopen Maart zat Ans in bad, en contro-
leerde, zoals ze dat regelmatig doet, haar
borsten. Ze voelde een knobbeltje en ging
naar dokter Klever, die haar direct door-
stuurde naar het ziekenhuis in Blaricum.
De eerste proeven spraken elkaar tegen,
een tweede poging ook, maar de dienst-
doende arts wilde haar niet naar huis laten
gaan voordat hij wist wat de verdikking be-
tekende. Daar is ze hem heel dankbaar
voor. Als uiteindelijk succesvol een kweek
kon worden gemaakt, luiden de diagnose

borstkanker. Vlak hierna was
Ans jarig. De dochters, die al
een verjaardagsfeest hadden
geregeld, wisten dat ze deze
verjaardag zeker wilden vie-
ren, het zou de laatste keer kun-
nen zijn. 
Ze besloot voor borstamputatie
te gaan, ze wilde het volledig
weg hebben. De operatie ver-
liep voorspoedig, al kreeg ze
erna complicaties met wond-
vocht, een veel voorkomende

kwaal na een borstoperatie. Nu ziet het er
goed uit. Met therapie heeft ze de soepel-
heid teruggekregen en met zalf is de wond
mooi geheeld. Geen verkleuringen en geen
verdikkingen, alleen een platte plek met
een litteken waar je een borst verwacht.
Met een prothese in een bh zie je het abso-
luut niet. Ik mag de prothese zien en in
handen houden, en het voelt ook heel na-
tuurlijk en zacht. Ze heeft nog een 3 maan-
delijkse controle en slikt medicijnen,
Tamoxifen, om de hormoonhuishouding
laag te houden. Oestrogeen zou de groei
van foute cellen bevorderen. Ze is vermoei-
der dan voorheen, en heeft het mentaal
soms zwaarder. De andere dag kan het
ineens weer beter gaan. De prognose is dat
je na ongeveer een jaar weer de oude bent. 
Ze heeft veel aan vrienden in het dorp. De
Severriens bijvoorbeeld, en de de Boertjes
zijn haar dierbaar. 
Bij het afscheid laat Ans me een fotoboek
zien, waarvan de foto’s niet zouden mis-
staan in een museum. Foto’s van de dagen
rond de bevrijding en van 50 jaar later, tij-
dens de reünie, waar ook Erik Hazelhoff
Roelfsema, soldaat van oranje, acte de pre-
sence gaf. Ans koestert die familielijn. Haar
schoonvaders rol in het verzet, haar man
en alle herinneringen die ze met hem heeft
opgebouwd. Haar dochters die dichtbij wo-
nen en haar in deze periode bijstaan. Het
helpt haar om met vertrouwen haar toe-
komst tegemoet te zien.

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

Smederij NIESSEN
• SIERSMEEDWERK
• BUITENLANTAARNS
• LAS- EN REPARATIEWERK

Rondje Zuwe
door Grace Inklaar

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

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

Groepsaccomodatie

Vergader- en
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Boerenkaas

Boerderij-ijs

Rondleiding

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

www.dewilligenlogies.nl of www.dewilligenkaas.nl

De import-Vreelander
Ze schrijft zo mooi dat ik met tranen in
mijn ogen heb gelezen hoe haar leven
ineens op z’n kop stond toen bij haar, Esther
Smid, de diagnose ‘borstkanker’ werd ge-
steld. Ze heeft in columns op www.tender-
arms.nl haar emoties gedeeld op een wijze
die respect verdient en die inzicht geeft in
wat deze ziekte met iemand doet. Al is dat
natuurlijk heel persoonlijk, hoe iemand
met zo’n bericht om gaat. Zij koos ervoor
om alles samen met haar gezin, haar vriend
Sander en hun dochters Swaan en Luna, te
delen (zie pagina 12 voor het interview met
Swaan en Luna hierover).

Esther en Sander wonen 11 jaar in
Vreeland. Ze gingen vanuit Utrecht, waar
ze beiden gestudeerd hebben, op zoek naar
een leuke gezinswoning. Die vonden zij op
het Maartenplein. Een jaar erna werd de
tweeling geboren, die inmiddels net tien
zijn. Sander is tekenleraar op RSG Broklede
in Breukelen. Esther werkt bij Kidsweek,
een kinderkrant. Daarvoor was ze lange
tijd bureauredacteur bij een uitgeverij van
kinderboeken, maar ze verruilde dit werk
voor een baan bij een automatiseringsbe-
drijf, waar ze het bedrijfsmagazine maak-
te. Ze werd boventallig, maar Sander verze-
kert haar “dit wordt een kans”. Daar kreeg
hij gelijk in. Esther besloot bij het lezen van
Kidsweek een mail te sturen met de uitleg
waarom zij daar goed zou passen. Het
werkte, en ze ging daar aan de slag. Ze le-
vert interviews aan voor haar favoriete ru-
briek ‘Mijn verhaal’ en is verantwoordelijk
voor de specials, de extra uitgaven in op-
dracht van bedrijven of speciale edities. Ze
houdt van de afwisselende onderwerpen
waar ze mee te maken krijgt. Favoriet was
een special voor Plan Nederland over haar
favoriete land India. 
Eind vorig jaar begon ze aan een cursus
zelfverdediging. Ze merkte een stekende
pijn vanuit haar oksel naar haar borst.
Eerst dacht ze aan spierpijn van de stootbe-
wegingen die ze in de cursus maakt. Maar
het hield aan en ze ging voor controle naar
dokter Klever, die haar naar het ziekenhuis
in Hilversum stuurde. Helaas verdween
nog diezelfde dag de hoop dat het wel los
zou lopen, want de mammografie en punc-
tie wezen uit dat het niet ok was. Scan, foto
en echo volgden, en ze moest een week
wachten op de uitslag in hoeverre er uit-
zaaiingen waren. Een lange week, waarin
ze al haar vrienden mailde, met als onder-
werp ‘slecht bericht’ en de vraag om haar
bij te staan. De enorme reacties en bossen
bloemen sleurde haar door de eerste week.

Daarna stuurde ze nog een bericht, met als
onderwerp ‘goed bericht’: het is ‘alleen
maar’ borstkanker, er zijn geen uitzaaiin-
gen. De reacties bleven geweldig. Op het
plein werd zelfs een inzameling gehouden
voor een uitje voor het gezin, dat ze dank-
baar gebruikt hebben voor een weekendje
Vlieland. Hoewel ze voorheen de stad soms
erg mistte, besefte ze het afgelopen jaar
hoe fijn het is om in een dorp te wonen.
Ze besloot tot een borstamputatie in plaats
van een borstbesparende operatie. Maar
eerst kreeg ze chemotherapie om de groei
van de tumor te stoppen en de tumor in
omvang af te laten nemen. Daar werd ze

heel ziek van en ze ver-
loor haar haar.
Driewekelijks ging ze op
woensdag naar het zie-
kenhuis in Hilversum
waar ze de vloeistof via
infuus toedienden,
waarna ze een paar da-
gen af was en na het
weekend weer wat op-
krabbelde. De meiden
werden die weekenden
ondergebracht bij fami-
lie. In maart had ze haar
laatste chemo, en in
april werd ze in
Blaricum geopereerd. Na

de operatie werd ze bestraald in het Antoni
van Leeuwenhoek ziekenhuis. Ze vond het
fijn dat ze in de verschillende fasen in an-
dere ziekenhuizen moest zijn, dat voelde
als vooruitgang. Ook bij haar ging de ope-
ratie goed, maar ze had complicaties met
wondvocht en moest herhaaldelijk terug
om het vocht te laten verwijderen. En ook
zij slikt nu Tamoxifen.

Sinds kort durft ze te zeggen dat ze borst-
kanker heeft gehad, in plaats van dat ze
borstkanker heeft. Ze heeft een groot feest
gegeven op de boerderij van boer Johan
Beukeboom, met alle familie, vrienden en
kennissen, om het leven te vieren. Volledig
genezen voelt ze zich nog niet. Ze probeert
zichzelf voor te houden dat zorgen over
een mogelijke terugkeer onzinnig zijn, en
dat ze nu een grotere kans heeft dat het
achter de rug is. Maar het is soms lastig
daarop te vertrouwen. Statistiek is iets dat
haar nu vaker dan voorheen bezighoudt. 1
op de 9 vrouwen krijgt borstkanker.
Natuurlijk weet ze dat het een rare redena-
tie is, maar nu zij op het Maartenplein de
2e is, zou het plein statistisch vrij moeten
zijn van borstkanker. Het schrijven helpt
haar. Het moment van schrijven zelf is
emotioneel, ook voor Sander, en tegelijker-
tijd voelt het bevrijdend. 
We lopen het hele rondje, ze loopt stevig
door. Als we terugzijn en nog een kop thee
drinken vraag ik of ze nu moet slapen. Dat
is beter van wel, want vanavond gaat ze
naar ‘Van Muiswinkel en Van Vleuten’.
Vorig jaar, op D(iagnose) day 5 november,
zou ze naar een optreden van Miriam
Makeba gaan. De kaarten werden geruild
voor tegoedbonnen. Makeba overleed 3 da-
gen later aan een hartaanval en ook hier
stak de statistiek als een vreemde strohalm
de kop op. “Mag ik dan nu door?” 
Nu gaat ze de tegoedbonnen van toen in-
nen, weer een symbolische stap vooruit.

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

mei 2009 15

Het Dorpshuis

VREELAND
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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De jongens C1 van LMHC gaan zich dit jaar inzetten voor
een goed doel; zij spelen voor Warchild. De jongens zijn het
eerste hockeyteam in Nederland dat zich inzet voor War
Child. Gedurende het seizoen zullen de jongens acties gaan
organiseren. In dit team spelen de Vreelandse jongens Kiek
Sluyter, Lucas Bouma, Sietse de Vries, Mart Kalis, Martijn
van Dis. De Vreelandse coach Caspar Boers is net niet te
zien, zijn collega Ravian Wettstein des te meer.

Gezellig zittend bij het kaarsvuur, met zicht op een
regenachtig Vreeland beschrijf ik voor u de wijn van
deze maand. Een wijn gemaakt van de druivensoort
cabernet sauvignon van het huis Tierra Buena uit
het jaar 2008.
Deze wijn is afkomstig uit Mendoza, het belangrijk-
ste wijngebied van Argentinieë. Ongeveer 80% van
alle Argentijnse wijnen komt hier vandaan.
Mendoza heeft zich de laatste jaren steeds meer ont-
wikkeld tot een gebied waar gerenommeerde wij-
nen worden geproduceerd. Vooral met de malbec
worden wereldwijd zeer positieve resultaten ge-
boekt, dit is dan ook de populairste druivensoort,
maar ook met de cabernet sauvignon, de merlot en
de shiraz worden goede resultaten behaald.
Tierra Buena is een merk van een van de meer tradi-
tionele wijnbedrijven van Argentinië, de wijngaar-
den liggen op ongeveer 600 meter hoogte en hebben
een ideaal microklimaat voor het produceren van
kwaliteitswijnen. De beroemde Amerikaanse wijn-
journalist Robert Parker omschreef dit bedrijf eens
als ‘probably Argentina’s finest winery’ De Tierra
Buena wordt gemaakt en gebotteld door Finca
Flichman. Wat de wijn betreft, heb ik een wijn in
mijn glas met een doorzichtige kersenrode kleur. In
de geur vind ik tonen terug van zwarte bessen, tabak
en laurier. De Tierra Buena heeft een sappige, zach-
te en volle smaak, en in de afdronk blijft de smaak
van pure chocolade hangen. De afdronk is de smaak
die overblijft nadat u de wijn hebt doorgeslikt. Ik zou
deze wijn aanbevelen bij een gegrilde biefstuk, een
lamsbout of een heerlijk kaasplateau. Het alcoholge-
halte is 13%, en de Tierra Buena cabernet sauvignon
is te koop bij de Dagmarkt voor € 4.99.
Veel proefplezier en tot volgende maand. Engeline van Ee

Hockeyen voor het goede doel

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

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

Proost!

Dakvensters en raamdecoratie 
van VELUX zijn voor elkaar gemaakt
Daardoor  houden ze ongewenste warmte & licht buiten ons huis.
U monteert VELUX raamdecoratie binnen een paar minuten met
het eenvoudige Pick&Click®systeem. 
Ga ook voor de perfekte klik en kom langs!

Nu

g 12,50
korting per

raamdecoratie
produkt

Vraag naar de actievoorwaarden.

Deze actie loopt tot
30 november 2009.


