
De zaterdagmorgen van 31 oktober was
een bijzondere ochtend. Het was een druk-
te van belang voor bakkerij Schouten,
waar een verrassingsafscheid was georga-
niseerd voor Govert en Margriet. Alle inwo-
ners van Vreeland hadden de week ervoor
een envelop in de bus gekregen met daar-
in een papier dat men naar eigen inzicht
kon invullen met een bedankje aan het
bakkersechtpaar, en met een financiële
bijdrage kon retourneren naar een van de
vier dames van de organisatie van dit sym-
pathieke idee. Volledig verrast hoorden
Margriet en Govert de lovende woorden
aan van Maike van der Donk, die hierna
een album overhandigde met daarin alle
schriftelijke bijdragen van de bewoners
van ons dorp, met natuurlijk ook een goed
gevulde envelop waarmee de familie een
welverdiend weekendje weg kan gaan.
Ook namens de Dorspraad werd het echt-

paar bedankt met een prachtige bos bloe-
men en tijdens de gezellige koffie-ont-
vangst in de overtuin van de bakkerij speel-
de het blazersensemble Goedkoper enkele
vrolijke liedjes, waaronder een hard mee-
gezongen ‘Lang zullen ze leven’. Dank en
lof werd uitgesproken voor de inzet van
bakkerij Schouten, de goede producten, de
hartelijke service, de vele geplaatste adver-
tenties en andere vormen van sponsoring
bij alle dorpsevenementen, de taarten die
velen kregen bij de geboorte van een baby
enzovoorts. De bakkerij speelde 20 jaar
lang een belangrijke rol, niet alleen als
goede bakkerszaak in ons dorp, maar ook
als sociaal ontmoetingspunt. Iedereen zal
Margriet en Govert node missen, maar ge-
lukkig blijft de winkel bestaan en gaat
deze met een andere eigenaar verder.
Hartelijk dank Govert en Margriet en wel-
kom bakkerij Boonzaaijer! J.J.

Op vrijdag 11 december wordt er weer een
Kerstmarkt georganiseerd in Vreeland.
Tijdens de Kerstmarkt met diverse kraam-
pjes zal er een vuurspuwer optreden en is
er een wedstrijd “hang uw ballen in de
boom!”. Ook is er een levende kerststal,
wordt er glühwein geschonken en kun-
nen kinderen meedoen met de gratis
workshop “maak je eigen vogelvoeder-
hanger”. Speciaal voor de Vreelandse
kerstmarkt komt Willeke van Ammelrooy
haar nieuwe autobiografie signeren. Een
groep Vreelandse kunstenaars toont hun

kunst en vereeuwig uzelf in de levende
kerststal met een unieke kerstfoto. U kunt
op deze Kerstmarkt uw kerstinkopen
doen, een kerstboom of een deurkrans in
huis halen of gewoon lekker genieten van
de kerstsfeer. Voor de inwendige mens
wordt gezorgd en er is sfeervolle, live,
kerstmuziek. Ook de kerstman is aanwe-
zig in de straten. De kerstmarkt wordt af-
gesloten met een optreden van een vuur-
spuwer en een fakkel-/lampionnenop-
tocht. Het belooft een gezellig geheel te
worden! Lees verder op pagina 5
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Van de redactie
Het was weer een volle, gezellige en roerige maand in
Vreeland en daarover leest u alles in deze goedgevulde
Vreelandbode. Wat te denken van het afscheid van Bakkerij
Schouten? En de komst van de nieuwe bakker, Boonzaaijer.
Of van het vandalisme dat de kop op stak? Dit laatste was ook
een van de onderwerpen van de vergadering van de
Vreelandse bedrijfsvereniging. En we kijken vooruit naar di-
verse activiteiten, zoals de lezingen van Vrouwen van Nu en
de Kerstmarkt. Die was vorig jaar zo’n succes dat er dit jaar
weer zo’n sfeervolle markt georganiseerd wordt. Zoals elke
maand leert u ook weer wat dorpsbewoners (nog beter) ken-
nen in de diverse vaste rubrieken. Hopelijk denkt u, net als
wij, iedere maand weer: wat wonen we toch in een bijzonder
dorp vol bijzondere mensen! Veel leesplezier!

Singel 1
3633 CW Vreeland

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

Donderdagavond 5 november was er weer
de Algemene Ledenvergadering van de
Dorpsraad in het Dorpshuis. De belang-
stelling voor het concept Dorpsplan was
groot. Het bestuur was blij met zo’n goede
opkomst. Het Dorpsplan is met de leden
doorgenomen en iedereen heeft zijn zeg-
je kunnen doen. Hier en daar zullen de no-
dige dingen gewijzigd worden en het be-
stuur hoopt het definitieve Dorpsplan in
december klaar te hebben. Het belooft een

mooi boekwerkje te worden! Op zaterdag
14 november zal de alternatieve
Buitendag plaatsvinden. Dit keer is er ge-
kozen voor een bollen plant actie om
Vreeland nog mooier te maken. Om 10:00
is het verzamelen bij John de Nooij op
Duinkerken 7 voor koffie met appeltaart.
Daarna zullen er op de Floraweg rond di-
verse bomen bollen geplant worden.
Iedereen die wil helpen is van harte wel-
kom! Tot dan!

Bericht van de Dorpsraad

Afscheid bakkerij Schouten

11 december Kerstmarkt in Vreeland

Zaterdag 31 oktober was het de laatste dag dat de brug dage-
lijks bediend werd. Een goede reden om weer even samen te
komen om de brugwachters ‘uit te zwaaien’ tot de start van
het volgende seizoen. Buurtbewoners hadden, net als vorig
jaar, voor gezellig brandende vuurkorven gezorgd, iedereen
nam eigen drankjes en nootjes mee en zo was het meteen
weer oergezellig. Caroline Berends van De Nederlanden ver-
raste de aanwezigen met een grote schaal heerlijke bitterbal-
len en kaassoufflés, Ankie Bots tracteerde op overheerlijke
brownies, er werd over van alles en nog wat bijgepraat en zo
werd het een sfeervol samenzijn.

Sfeervolle afsluiting bij de brug
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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 Tympaan
Koningin Julianaweg 52a
3632 EG  Loenen aan de Vecht
tel. 230400
loenen@stichtingtympaan.nl  
www.stichtingtympaan.nl
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, Connie Lohuis en Engeline
van Ee.
Contactpersoon verenigingen:
Sandra Boogert.
Advertenties: Karin van Dis:
info@vreelandbode.nl  
Tarieven advertenties op aanvraag
Administratie: Carola Marseille 
(penningmeester)  
Website: Rens van der Meer. 
Oplage: 1000 exemplaren. Drukker:
Dunnebier Print, Nederhorst den Berg
Kopij voor de volgende Vreelandbode
uiterlijk 9 december 2009 inleveren via
info@vreelandbode.nl.  De volgende
Vreelandbode komt uit op 17 december
2009.
De redactie behoudt zich het recht voor om de
aangeleverde teksten in te korten, danwel
niet te plaatsen, zonder opgaaf van redenen.

Protestantse Gemeente Vreeland
zon. 15  nov 10.00 uur ds. S. de Jong
zon. 22  nov. 10.00 uur ds. R. Abma            
zon. 29  nov 10.00 uur ds. R. Abma
zon. 6  dec. 10.00 uur ds. R. Abma
zon. 13 dec. 10.00 uur ds. R. Abma

Ludgerus Parochie Loenen
zon. 15 nov. 10.00 uur Pastor Schwenk

Diaconiezondag
za. 21 nov. 19.00 uur Pastor Geurtsen 

Caecilia-avond
zon. 29 nov. 10.00 uur Pastor van Os

Gezinsviering
zon. 6 dec. 10.00 uur Pastor Poppelaars
Kindernevendienst en koffiedrinken
za. 12 dec. 19.00 uur Pastor Geurtsen

Kindernevendienst

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 nov. Sinterklaas in Vreeland, 
15.30 uur

26 nov. Wat bezielt ze toch? Dieuwer 
Elema 20.00 uur, de Til

28 nov. Hollandse avond bij Cor, 
22.00 uur, Taveerne de Vecht

29 nov. Swing at the Fetha, 
14.00 uur, Dorpshuis

5 dec. Sinterklaasavond
11 dec. Kerstmarkt, 15.30 - 20.30 uur
16 dec. ALV IJsclub, 20.00 uur

Taveerne de Vecht
24 dec. Traditionele karaoke in kerst-

sfeer, Taveerne de Vecht 
vanaf 22.00 uur

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

Bruiloften

Partijen

Recepties

Vergaderingen

Presentaties

Seminars
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4 vrijwilligers om te helpen bij de Sinterklaas
intocht op 21 nov. Info: Dagwinkel, Aloys

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

Iokai-Shiatsu
manuele lichaamstherapie

praktijk Henk Kieviet

Muziekvereniging ‘De Vecht’ geeft 
knallend poppenkastconcert

Op zondagmiddag 1 november bezocht
Jan Klaassen en consorten ons dorp.
Samen met de muziekvereniging speelde
hij in de gymzaal een heerlijke voorstel-
ling voor jong en oud. De levende poppen-
kast werd twee keer voor ruim 350 bezoe-
kers opgevoerd. De poppenrollen werden
vertolkt door levende acteurs. Jan Klaas-
sen werd gespeeld door Jan Corstjens, be-
kend van de ‘gele tasjes’ reclame. De rol
van J. Hova werd gespeeld door Erik
Kuperus bekend van ‘Mier’. Erik en Jan
schreven het script voor deze voorstelling.
Katrijn werd vertolkt door Francoise
Kooijmans.  Als verassing was er een gast-

rol weggelegd voor onze eigen juf
Monique. Zij was de presentatrice van de
zangwedstrijd waar Katrijn aan deelnam.
Het harmonieorkest ‘De Vecht’ onder lei-
ding van Gerhart Drijvers speelde heerlij-
ke, swingende muziek. De professionali-
teit spatte van deze voorstelling af. Er zijn
dan ook voorzichtige plannen om de voor-
stelling nog een aantal keer in theaters in
de omgeving te spelen. Het publiek kon te-
rug kijken op een fantastische  voorstel-
ling voor kinderen en hun ouders.

Meer informatie en foto’s kunt u vinden
op www.muziekverenigingdevecht.nl.

Op 24 oktober hebben feestende jongeren
een spoor van vernieling achtergelaten na
afloop van een feest in het Dorpshuis.
Gillend, joelend en schreeuwend trokken
tien jongeren door het dorp en vernielden
onderweg plantenbakken, terrassen en
een vuilcontainer. Acht verdachten zijn
aangehouden overgebracht naar het bu-
reau. Hun ouders zijn op de hoogte ge-
bracht. (bron: RTV Utrecht).
Lezers schrijven
Het betrof overigens geen Vreelandse jongeren!

De feestorganisatie betreurt deze gang van za-
ken enorm: Op het feest zelf hadden namelijk
geen ongeregeldheden plaats gevonden. De po-
litie was rond 23.00 uur langs geweest en ver-
telde zeer tevreden te zijn over de beveiliging.
Het is jammer dat een initiatief juist voor de
oudere jeugd, die vaak klaagt dat er in het dorp
weinig voor hun te doen is, door een groep van
buiten het dorp een nare bijsmaak achterlaat.
Laten we hopen dat dit de organisatie niet er-
van weerhoudt weer een keer een feest te orga-
niseren. Jan Leeflang

Onrustige nacht in Vreeland: acht aanhoudingen

In de actie ‘Buurtsuper van het jaar’ is het
‘onze’ Aloys Hageman van de Dagwinkel
gelukt om tweede te worden van
Nederland! Dat is wel een hele prestatie
voor een winkel in een klein dorp als
Vreeland en toont aan hoe blij men hier is
met deze winkel, want de uitslag is geba-
seerd op het aantal stemmen dat is uitge-
bracht. Sinds de herinrichting van de
zaak vorig jaar is de supermarkt een nog
prettiger winkel geworden, die niet alleen
een verrassend uitgebreid assortiment
biedt, maar ook vaak een sociaal ontmoe-
tingspunt is voor alle dorpsgenoten. Het is
van het grootste belang voor de leefbaar-
heid in ons dorp dat de huidige midden-
stand, en in dit geval ook de supermarkt,
blijft bestaan. De mooie tweede prijs toont
aan dat men hier de inzet van Aloys en
zijn team zeer waardeert. 
De Vreelandbode feliciteert de Dagwinkel

dan ook van harte met dit prachtige resul-
taat. J.J. 

Dagwinkel nationale tweede prijs!

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.
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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

Het biljart in het café van Cor was haast te
klein voor de 25 leden van de bedrijfsver-
eniging die dinsdag 27 oktober aanwezig
waren in het café van Cor. Snel werd een
tafel bijgeschoven om iedereen een plaats
te geven voor de tweede vergadering van
dit jaar. In deze vergadering werden diver-
se zaken behandeld die spelen onder de
ondernemers. Zo werd uitgebreid gespro-
ken over het verdwijnen van de verkoop
van de LMHC-hockeykleding bij Tierelan-
tijn, die helaas volledig verplaatst is naar
Special Sports in Amstelveen. Ook is er
veel onrust over de toenemende crimina-
liteit in het dorp. Plannen werden geop-
perd om een buurtwacht in te stellen na
diverse inbraken in omliggende dorpen.
Er werd verteld over een groep professio-
nele criminelen die beveiligingscamera’s
dichtspuiten en daarna hun slag slaan.
Dringend vragen de leden van de bedrijfs-
vereniging aan alle buurtbewoners om bij
onraad of het zien van verdachte perso-
nen onmiddellijk de politie te bellen,
0900-8844. We hopen hiermee de crimi-

naliteit samen terug te dringen. Verder
werd gesproken over het komende
Sinterklaasfeest, de Kerstmarkt en werd er
teruggekeken op het geslaagde dorps-
feest. Als afsluiting deed de voorzitter
Lodewijk uitgebreid verslag van zijn erva-
ringen in New York met zijn schip de
Vrouwe Cornelia. 
Wilt u lid worden van de bedrijfsvereni-
ging en op deze manier meewerken aan
het in stand houden van de gezellige acti-
viteiten in ons dorp, dan kan dat onder be-
paalde voorwaarden; u heeft een inschrij-
ving bij de Kamer van Koophandel en bent
woonachtig in Vreeland. De contributie
voor het lidmaatschap bedraagt € 140,-
per jaar, u heeft geen vergaderplicht,
maar bent natuurlijk van harte welkom
tijdens de vergaderingen. Deze vergader-
avond is zeker een aanrader: er worden
ideeën uitgewisseld, problematiek be-
sproken en oplossingen aangedragen.
Inschrijven voor het lidmaatschap van de
vereniging kan bij Aloys persoonlijk in de
Dagwinkel of telefonisch 231514. S.B.

Verslag vergadering bedrijfsvereniging

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

Op dinsdagavond wordt in het Dorpshuis
de kaart gelegd. Klaverjasclub Vreeland 89
ontvangt dan zo’n veertig leden die er met
elkaar een supergezellige avond van ma-
ken, want er wordt niet alleen gekaart,
maar ook veel gelachen. 89 staat overigens
voor het jaar waarin de club is opgericht.
Ook deze dinsdag is het weer een drukte
van belang. Wie binnenkomt, neemt eerst
een kop koffie of thee en gaat even bijpra-
ten. Dan, even na achten, neemt het geroe-
zemoes af, worden de kaarten geschud en
beginnen de partijen. Maar voor het zover
is willen Joke de Jong en Jacco Groeneveld
graag even over hun club vertellen. Jacco
is voorzitter en Joke zit in het bestuur. In
het ‘echte’ leven zijn ze ook partners. En
nee, het was geen datingsite die hen bij el-
kaar bracht, maar de kaartclub. Joke: ‘Ik
ben sinds 1993 lid. De dinsdagavond is
écht mijn uitgaansavond. Iedere maand
bekijken we wie er het best gespeeld heb-
ben. Voor deze winnaars hebben we een
cadeautje.’ De gemiddelde leeftijd van de
club is wat aan de hoge kant. Dat komt na-
tuurlijk ook door het oudste lid Jaap Mooij
(96) die het gemiddelde aardig omhoog
trekt. Nieuwe leden zijn van harte wel-
kom. Veel jonge mensen hebben volgens
Jacco een drukke baan die hen geestelijk

behoorlijk belast. Juist dan is zo’n avond-
je kaarten heel goed om te ontspannen.
‘Echt, na anderhalf uur is alle drukte uit
je hoofd.’ En wie nog niet kan klaverjas-
sen, hoeft ook niet te aarzelen. Er zijn al-
tijd leden die je het spel snel willen leren.
Na een paar weken kun je gewoon mee-
draaien. Dan benadrukt Jacco nog de soci-
ale aspecten van het clubleven. ‘Je leert
nieuwe mensen kennen en zo kun je op
straat weer een praatje maken. En dat
maakt het leven er een stuk gezelliger op.
En mocht je eens in de put zitten, dan ko-
men we je op dinsdagavond gewoon opha-
len. Waar nodig, helpen we elkaar!’ C.L. 

Wat doen ze nou? 

IJsclub Vreeland houdt woensdag 16 de-
cember om 20.00 uur een ledenvergade-
ring in Taveerne de Vecht aan de
Lindengracht in Vreeland. In deze verga-
dering moeten beslissingen over de toe-

komst van de club genomen worden. De
definitieve agenda van de vergadering
wordt binnenkort bekend gemaakt.
Leden van de ijsclub zijn 16 december wel-
kom om mee te praten en te stemmen.

Belangrijke ledenvergadering 
IJsclub Vreeland

Door een taakverschuiving binnen het
bestuur is het CSV opzoek naar een secre-
taris en een algemeen bestuurslid met ju-
ridische affiniteit en contactpersoon

voor de commissies. Een duo-secretaris-
functie is bespreekbaar. Frederike van
Houwelingen, tel. 232268 emai:l kale-bas-
sie@planet.nl

Bestuursleden CSV gezocht
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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

Vervolg van pagina 1
Kraampjes
De kraampjes komen te staan in de rond-
gang vanaf de muziektent op het grindpad
naast de Lindengracht via de Ruiterstraat te-
rug naar de Lindengracht, in de Breedstraat
en een deel van de Voorstraat. Er worden in
de kraampjes allerhande spullen verkocht
zoals: kerstkransen, kerstbomen, kerststuk-
jes, kerstkaarten, kleding, sieraden, schoe-
nen, boeken, kaas, wijn, kado-artikelen,
brocante en nog veel meer. Wilt u een
kraam huren neem dan contact op via
info@kerstmarktvreeland.nl of bel Sandra
0294 231182 of Karin 0294 414157.  Kijk voor
meer info op www.kerstmarktvreeland.nl.
We zijn nog op zoek naar een stroopwafel-
verkoper en iemand die kerstkaarten ver-
koopt. Ook zoeken wij mensen die kramen
voor anderen willen bemannen.

Willeke van Ammelrooy
Vanaf 16.00 uur is Willeke van Ammel-rooy
in de Breedstraat aanwezig om haar nieu-
we autobiografie “Acte de présence” te sig-
neren. U kunt op de kerstmarkt een exem-
plaar aanschaffen of uw eigen exemplaar
laten signeren. Willeke van Ammelrooy is
sinds de jaren zeventig beroemd als actrice
van films als ‘Mira’, ‘Help de dokter ver-
zuipt’, ‘Ciske de Rat’, de Oscar-winnaar
‘Antonia’ en ‘Lijmen het been’. Voor deze
laatste twee films kreeg ze ook een gouden
kalf. Ze blikt in haar boek terug op de hoog-
te- en dieptepunten in haar leven, vooral op
het veelbewogen jaar 2008 dat nog maar
net achter ons ligt. Toen onderging ze een
zware operatie en boekte ze succes met
haar rol in de film ‘Bride Flight’.
Kerstworkshops
Tijdens de kerstmarkt kunnen kinderen
van 15.30 - 18.00 uur, in de appelschuur in
de Breedstraat, meedoen met de gratis
workshop vogelvoederhanger maken. Wij
zoeken nog mensen die deze workshop wil-
len begeleiden.
Vuurspuwer en fakkeloptocht
Om 19.30 uur, na de prijsuitreiking, zal een
vuurspuwer zijn vurige kunsten vertonen.
Aansluitend hierop zullen we met de lam-
pionnenoptocht starten. In verband met de
veiligheid hebben we besloten dat alleen
volwassenen met fakkels lopen. Op last van
de brandweer mogen alleen originele fak-
kels worden gebruikt (deze zijn te koop bij
Tierelantijn). De organisatie is niet aan-
sprakelijk voor eventuele ongelukken. 
Wedstrijd: Hang uw ballen in de boom!
Hang uw mooiste ballen in de boom en win
een overnachting voor 2 personen in een
pittoresk boshuisje in Bergen op Zoom of
één van de andere leuke prijzen!
Heeft u ook een creatief idee voor het maken
van een originele kerstbal? Hang dan uw
creatie, voorzien van naam en telefoonnum-
mer, tijdens de Kerstmarkt op vrijdag 11 de-
cember in de grote kerstboom bij de brug.
Wie weet wordt u één van de gelukkige win-
naars van de prachtige prijzen. Om 15.30

uur opent de kerstman de wedstrijd door
een speciale “gehaktbal” in de boom te han-
gen. Meedoen kan van 15.30 - 18.30 uur. Om
19.15 uur maakt de kerstman bij de brug de
winnaar van de mooiste ballen bekend. De
winnaars worden gekozen op basis van ori-
ginaliteit, creativiteit en uitvoering.
Op de foto in de levende kersstal
Verander uzelf in een herder, één van de
drie koningen of een ander figuur uit de
kerststal en laat u, samen met uw gezin,
vereeuwigen door onze kerstmarktfoto-
graaf voor een vrolijke kerstkaart. Onze fo-
tograaf is in elk geval aanwezig van 16.30
tot 18.30 uur. U krijgt de foto per email
thuisgestuurd. Wij zoeken nog figuranten
die een deel van de avond de kerststal wil-
len “bemannen”. Aanmelden kan via
info@kerstmarktvreeland.nl

Kunst in de Ruiterstraat
In de Ruiterstraat zal een sfeervolle exposi-
tie plaatsvinden van schilderijen van de
Vreelandse kunstenaars: Maarten Vlam,
Liesbeth Romeijn en Dieuwer Elema. 
Nagenieten bij Cor, Taveerne de Vecht
Na afloop van de Kerstmarkt kunt u bij Cor
nakletsen en genieten van de op één na
beste accordeonist van Nederland! 
Programma
15.30 uur  Opening kerstmarkt 
15.30 - 20.30 uur Levende kerststal, 

kerstmarkt en koop-
avond

15.30 - 18.30 uur  Wedstrijd “hang uw 
ballen in de boom!”

15.30 - 18.30 uur  Op de foto in de 
kerststal

19.15  uur Prijsuitreiking wed-
strijd: “hang uw ballen
in de boom!” bij de brug   

19.30 uur Optreden vuurspuwer 
bij de brug

19.45 - Start lampionnenop-
tocht bij de brug

20.30 - Nagenieten bij Cor.

Kerstmarkt in Vreeland!

WICO
DIENSTVERLENING

GLAS- EN GEVELREINIGING
Willem Dolman

Adm. de Ruyterlaan 172 • 1215 NE Hilversum • Tel. 06 295 529 64

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.

Saskia
BROCANTE WINKEL

UITNODIGING

11 december van 10.00 tot 21.00 uur
12 december van 10.00 tot 18.00 uur
13 december van 11.00 tot 17.00 uur

W ij verkopen o.a. brocante, woonaccessoires, curiosa,
kerstartikelen, cadeaux, groendecoraties, woon-

kussens/plaids, kerstkransen en landelijke meubeltjes 

Lindengracht 6, 3633 AT Vreeland tel. 06 519 659 88
Kijk op: www.saskiab.nl

Barn sales in Christmas style

Afsluiting Breedstraat en Voorstraat
Parkeren is in de Breedstraat, bij de mu-
ziektent, op de Lindengracht en in de
Ruiterstraat op vrijdag 11 dec. vanaf
11.00 uur niet meer mogelijk. Wij vragen
u, op deze dag, uw auto aan de overzijde
van de Vecht (of elders) te parkeren.
Vanaf 20.30 uur zullen de marktkramen
weer weggehaald worden.

Kerstboomverkoop
Bij de muziektent worden kerstbomen
verkocht. Er is dit jaar veel keuze, we zor-
gen voor bomen in alle soorten en ma-
ten. Desgewenst kunnen de bomen
thuisbezorgd worden.
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Bedrijvigheid in en rond Vreeland
Arie Boutkan van Boutkan Study Company

De lijstenspecialist van klassiek tot modern

Restauratie en verkoop van schilderijen, lijsten en grafiek.
Leverancier van ophangsystemen.

Antieke en nieuwe prenten van o.a. de Vechtstreek
Advies aan huis is mogelijk.

Vlietlaan 76, 1404 CE Bussum, tel. 035 - 693 30 69
na 19.00 uur: 06 134 60 394

Op de Vossenlaan in Vreeland woont Arie
Boutkan met  zijn echtgenote en kompaan
in zaken Dana.
Arie is directeur van de  Boutkan Study
Company, een bedrijf in studiebegeleiding
met vestigingen in Bussum en Breukelen.
Dana assisteert hem daarbij. Volgens Arie
is zij achter de schermen heel erg veel
waard. Ze heeft de supervisie over de vesti-
ging in Breukelen en onderhoudt de con-
tacten met de ouders en de begeleiders.
Zelf geven ze bijna nooit les maar ze zor-
gen dat er kennis in huis is. Bijlessen wor-
den één op één gegeven en staan los van de
studiebegeleiding. Studiebegeleiding ge-
beurt in groepen. Maar omdat de kinderen
op verschillende tijden binnenkomen lijkt
het nooit druk. Dat is een bewuste keuze.
Kinderen moeten zich kunnen concentre-
ren. Als je dagelijks komt kun je in ander-
half à twee uur je huiswerk gedaan heb-
ben. Maar hoe controleer je nu dat kinde-
ren opgeven wat ze moeten leren? Volgens
Arie is dat de achilleshiel van ieder huis-
werkinstituut. “Om te beginnen heb je dat
heel gauw door maar als ze eenmaal erva-
ren dat ze er baat bij hebben, houdt het ge-
rommel met geen huiswerk opschrijven,
boeken niet bij zich, te laat komen enz. al
heel snel op. Als je kinderen die onwillig
binnenkomen aandacht schenkt, ver-
dwijnt over het algemeen hun weerstand.
Dan merken ze dat ze snel klaar zijn met
hun huiswerk en daarna vrij zijn.” 
Ooit zag Arie, 25 jaar geleden, een kleine
advertentie waarin een economiedocent
werd gevraagd. Hij werkte toen al 10 jaar
met veel plezier in de horeca. Hij had in die
tijd een eigen restaurant in Valkenswaard
(onder Eindhoven) maar wilde een nor-
maal sociaal leven hebben ‘en dan moet je
niet in de horeca zitten’. Hij solliciteerde
op de advertentie en werd binnen een half
jaar mededirecteur van dat bedrijf. Het be-
drijf heette Tramei Studiebegeleiding naar
de namen van de twee heren die er al za-
ten en dat werd toen een driemanschap.
Ze zetten 5 vestigingen op en het was vol-
gens Arie een best wel goed bedrijf, maar 3
kapiteinen op één schip werkte op den
duur niet meer.  Ze gingen uit elkaar en
Arie nam de vestiging in Bussum over in
1993. Toen kreeg hij vanuit Vreeland het

verzoek om ook studiebegeleiding hier in
het dorp te beginnen. Dat deed hij in het
dorpshuis. In 2000 verhuisde Arie naar de
hockeyclub omdat er volgens een plan van
de KNHB kinderopvang op alle sportver-
enigingen moest komen.  Elke hockeyclub
moest een multifunctionele vereniging
zijn. Dat liep zo goed dat de locatie te klein
werd.  Toen de vraag van de directrice van
De Klimboom in Breukelen om daar de tie-
neropvang op te starten kwam, verhuisde
Arie van Loenen naar Breukelen. Twee jaar
duurde de prettige samenwerking tot alle
scholen opeens vanuit Den Haag opgeza-
deld werden met het opzetten van de na-
schoolse opvang. Toen was er voor de huis-
werkbegeleiding vanuit De Klimboom
geen plaats meer. Arie besloot onder zijn
eigen naam door te gaan. En zo startte hij
twee jaar geleden in de Stinsehal in
Breukelen zijn eigen tweede vestiging van
de Boutkan Study Company. De vestigin-
gen in Bussum en Breukelen lopen heel
goed maar willen jullie daar nog eeuwig
mee doorgaan?  “Nou”..... Arie begint te la-
chen. “Over een aantal jaren willen we wel
wat anders gaan doen. Dana komt uit
Roemenië en we hebben al een aantal ke-
ren reizen gemaakt naar Roemenië met
een groep mensen waarbij Dana de reis-
leidster is. Niet dat we daar willen gaan wo-
nen maar een Bed & Breakfast ergens aan
de kust is wel een droom.” Wakkert dat ho-
recavlammetje toch weer aan.                 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

De oliebollenverkoop van oktober jl. was
weer een groot succes. Dankzij de inzet
van de vrijwilligers, die de bollen verkocht
hebben en uiteraard de inwoners van
Vreeland, die de bollen gekocht hebben,
zijn wij er in geslaagd om weer meer olie-
bollen dan vorig jaar in Vreeland te verko-
pen. Dit jaar zijn er maar liefst 6195 olie-
bollen verkocht. Dit zijn er 105 meer dan

vorig jaar. Ondanks dat er veel inwoners
van Vreeland niet thuis werden getroffen
was de verkoop weer een geweldig succes.
Door dit succes is het ons wederom gelukt
om de senioren een fijn dagje uit te bezor-
gen in 2010. 
Mede namens de senioren van Vreeland
dankt het oliebollencomité ieder heel har-
telijk.

Oliebollenverkoop 2009

Na een reces van maar liefst zeven maan-
den kijken wij, Wim, Jaap, Henk, Frans,
Wim en Wiesje en ongetwijfeld Robert
van den Bos van het Dorpshuis en zijn as-
sistentes, weer reikhalzend uit naar de
eerste “Swing at the Fetha” van het sei-
zoen 2009-2010. Wist u dat het 14 jaar ge-
leden is dat wij op zaterdagavond 11 no-
vember 1995 een eerste poging waagden
met een “Easy-listening Jazz-avond” in het
Vreelandse Dorpshuis? Weliswaar in een
andere bezetting dan de huidige, maar
het leverde toch een goed gevulde zaal op. 
Alle reden voor een vervolg dachten wij
toen en wel op zaterdag 20 januari 1996.
Maar ditmaal bleken de muziek- en dans-
liefhebbers toch wat moeilijker uit hun
luie zaterdagavond-TV-stoel te krijgen. Het
duurde tot het najaar van 2002 voor weer
een nieuwe poging werd ondernomen. Er
werd gekozen voor de zondagmiddag en
de opkomst op 22 september was hoopge-
vend genoeg voor een maandelijks ver-
volg. Na zeven jaren is “Swing at the
Fetha” uitgegroeid tot een gezellige hap-
pening met veel vaste gasten uit de wijde
omgeving. Luisteren naar easy-listening
jazz met een drankje en een hapje. Zo nu

en dan een gastoptreden. Eventueel een
dansje maken op een up-tempo nummer:
het kan allemaal.
Wij hopen al die vertrouwde gezichten en
eventuele “nieuwkomers” in goede ge-
zondheid te mogen begroeten. Hierbij de
data van het seizoen 2009 en 2010.
Zondag 29 november 2009, zondag 17 ja-
nuari 2010, zondag 21 februari 2010 en
zondag 28 maart 2010. 
Locatie: Het Dorpshuis, Fetha 16 te
Vreeland. Zaal open 14:00 uur, aanvang
muziek 14:30 uur. Entree € 5,- p.p. Vragen?
Wim Karmelk is te bereiken onder tele-
foonnummer: 0294-233464 of mobiel: 06
45426360 of e-mail: karmelk@caiway.nl

Swing at the Fetha

Heb je geen tijd om te collecteren maar
wil je toch een steentje bijdragen? 
Het Nationaal MS Fonds zoekt mensen
met vlaggenmasten of vlaggenstokken die
tijdens de collecteweek van 23 t/m 28 no-
vember de vlag van het Nationaal MS
Fonds willen hijsen! We weten niet hoe MS
ontstaat of hoe we het kunnen genezen of
voorkomen. Maar lijdzaam toezien hoe
steeds meer mensen ziek worden......dat
mogen we niet. Daarom zet het Nationaal
MS Fonds zich in om zoveel mogelijk pa-
tiënten te ondersteunen.
U ook? 
Wilt u een vlag hijsen, zich aanmelden als
collectant of heeft u andere vragen? Neem
contact op met het Nationaal MS Fonds,
010-591 98 39 of via www.nationaalms-
fonds.nl of doe een donatie op giro 5057
We weten nu dat MS geen spierziekte is -

zoals nog steeds veel mensen denken. MS
is een ziekte van het centrale zenuwstel-
sel. Maar hoe ontstaat het? Waarom heb-
ben meer vrouwen dan mannen MS?
Waarom komt de ziekte meer voor in lan-
den met een koel klimaat?
Het Nationaal MS Fonds blijft zich inzet-
ten om zoveel mogelijk van deze vragen te
beantwoorden en mensen met Multiple
Sclerose te blijven ondersteunen. Dit kun-
nen we alleen doen dankzij de inzet van
vrijwilligers, collectanten, donateurs,
coördinatoren. De huis-aan-huiscollecte is
de belangrijkste inkomstenbron van het
MS Fonds. We hopen daarom ook dat u
wilt meewerken om dit persbericht te
plaatsen. Alvast hartelijk dank hiervoor!

Met vriendelijke groeten,
Namens het Nationaal MS Fonds

Helpt u mee het MS Fonds een gezicht 
te geven? Vlaggenmasten gezocht!

Lezers schrijven
Laatst sprak ik een mededorpsbewoon-
ster die op zich enthousiast was over de
Vreelandbode, maar zich ergerde aan het
feit dat bij elke gelegenheid een “borrel”
georganiseerd wordt. Ik legde haar uit
dat de redactie van de Vreelandbode veel-
al publiceert wat ingezonden wordt. De
mevrouw vervolgde haar verhaal met een

betoog dat drank héél veel ellende kan
veroorzaken en vroeg mij waarom het
woord “borrel” dan niet gewoon vervan-
gen kan worden voor “drankje”. Bij deze
namens mijn mededorpsbewoner een
oproep aan de instanties die regelmatig
“borrels’ organiseren om het woord bor-
rel in drankje te veranderen. S.B.



8 november 2009 De Vreelandbode

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!
Dag allemaal. Hier is weer de nieuwe
Kinderpost. Wat een feest! Deze keer is ex-
tra speciaal omdat 3 nieuwe Razende
Reporters zich aan jou voorstellen (en in
december volgen er meer....). Ze deden on-
derzoek naar ‘Feest’. Want wat komen er
veel feesten aan de komende 2 maanden
zeg. Welke? Lees maar gauw Kinder-
nieuws. Swaan zocht het voor je uit. En
wil je weten wat we in Vreeland het leuk-
ste feest vinden? Kijk dan bij ‘Mijn favoriet
is...”. Omdat het nu echt herfst is en de
wind om het huis waait, hield Luna een
interview met de wind. En vertel eens, ben
jij ook zo’n moppentapper? Nou Lieke
wel! Helemaal nieuw deze keer is ‘de
Prijsvraag’. Weet jij het? De jury is streng
maar rechtvaardig en heeft een mooie
prijs! Nena heeft ook nog een goede door
haar getekende tip voor je. En onze vaste
striptekenaar Willem is terug. Bekijk ‘m
maar snel! Wil jij de volgende keer mee-
schrijven of de kop “Kinderpost” tekenen?
Dat kan! Stuur je stukje naar: info@vreel-
andbode.nl en je hoort van ons!

Kindernieuws
Het is weer herfst!!!!! En dat betekent
Halloween. Op zaterdag 31 oktober was
het Halloween. Ben jij ook langs de deuren
gegaan? Verkleed als heks of spook...........
Bbrrrr eng zeg. Maar als je daar bang voor
bent dan weet ik wat. 11 november is de
dag dat mijn lichtje dat mijn lichtje............
Ik denk dat jij dat liedje wel kent. Het
wordt vaak gezongen op 11 november.
Lekker langs de deuren voor een lolly of
een heerlijke dropveter!!!!

21 november is het weer zo ver! De intocht
van Sinterklaas. De Sint komt dan hele-
maal uit Spanje naar Nederland toe. En
dan naar Vreeland! Hij komt weer met zijn
Pieten op die mooie boot aan. Het is dan
weer feest met heel veel snoep natuurlijk.
Lekkere pepernoten en schuimpjes
mmmmmmmmmmmmmmmmmmh.
Lekker hoor.

Kindernieuws is geschreven door: 
Swaan Bongers

Razende Reporters

De Razende Reporters. Van links naar
rechts boven zie je Berend, Swaan en
Madelein. Van rechts naar links onder zie
je Nena, Luna en Lieke. (We missen Jet nog
op de foto).

Even kennismaken met...
Hallo! Ik ben Berend en ben ‘journalist’
van de kinderpost. Laatst heb ik met de an-
dere ‘journalisten’ onderzocht wat de fa-
voriete feestdag is van mensen. Mijn favo-
riete feestdag is sinterklaas, omdat ik het

ontzettend gezellig vind en omdat je lek-
ker veel leuke cadeautjes krijgt. Oja, en
vergeet natuurlijk niet het lekkere snoep!!

Hallo ik ben Nena. Ik ben 8 jaar. Ik maak
stukjes voor de kinderpost.
Mijn favoriete feestdag is Sinterklaas, om-
dat het zo gezellig is, omdat het haard-
vuur brandt en omdat opa en oma, tantes
en ooms er zijn. En we mogen lekker laat
opblijven en snoepen. En we krijgen ka-
dootjes!

Hallo allemaal, ik ben Madelein de razen-
de reporter. We hebben een onderzoek ge-
daan naar wat wensen de leukste feestdag
vinden. Dit zijn de dagen die de mensen
noemden: Sinterklaas, kerstmis, oud en
nieuw, verjaardag en Sint Maarten. Er was
er zelfs een bij die Suikerfeest zei. Ze moes-
ten er ook een waarom bij bedenken. Hier
een voorbeeld van iemand die Sinterklaas
noemde omdat hij het gezellig vindt. En
iemand anders zei ik vind Sint Maarten
het leukst omdat ik vrolijk word van die
zingende kinderen op 11 november. En ....
mijn favoriete feestdag is mijn verjaardag
omdat ik dan veel kadootjes krijg!

(Volgende keer introduceren zich de andere
Razende Reporters, Jet, Lieke en Luna!) 

Tekening Nena
door Nena van der Meer

Mop
papa, zijn peren groen?
-meestal wel.
en zijn ze ook nat?
-welnee jongen.
en pootjes, hebben ze die?
-natuurlijk niet!
dan denk ik dat ik een kikker heb opgege-
ten. 
tot de volgende keer, lieke

Mijn favoriet is......
Wat is jouw favoriete feest? Weet jij wat de
meest favoriete feestdag is van de men-
sen?
De razende reporters deden een onder-
zoek. Door het een aantal mensen te vra-
gen zijn ze tot een conclusie gekomen dat
Sinterklaas heeft gewonnen. 
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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 Lindenkamp!

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!!!

Sinterklaas 28 % Nieuwjaar 25%
Verjaardag 22% Kerstmis 15 %
Sintmaarten 8% Suikerfeest 2 %
Halloween 0%
De uitslag van het onderzoek is berekend
door Luna Bongers

Op onderzoek: ‘Waarom is het suikerfeest uw
lievelingsfeest?’

Interview met de wind
Heb jij wel eens van die gedachten, wat
denkt/doet de wind? Nou, dan is dit iets
voor jou.  Ik dacht namelijk: zal ik het
hem eens vragen!
Vind je het lekker om weer rond de huizen te
rennen? Ik vind het heerlijk. En verheug
me elke keer weer als het bijna Herfst is!!
Wat vind je de fijnste plek om rond te rennen?
Op het strand. Kan ik lekker met de golven
spelen!! Dat is ook leuk met surfers.
Denk je dat de mensen jou fijn vinden?
Misschien wel in bepaalde dingen. Maar
echt niet in alles!
Waarom wel/niet ?
Ik denk wel om te zeilen en je kan de open-
haard weer aan steken. Maar niet in tegen

mij in fietsen en buiten spelen.
Ben je vrienden met de zon?
Nee eigenlijk niet mijn kinderen wel. Ze
heten briesjes en ze spelen ook met de
miezer en motregen
Merk jij wat van het klimaat?
Ja het is iets minder koud en soms nog er-
ger koud. Ik denk niet dat mijn vriend ijs
komt om het water weer te laten bevrie-
zen.
Wat is voor jou storm?
O dan speel ik met bliksem en donder. En
we boksen en stoeien altijd.  
Vind je Herfst & Winter niet een beetje stil?
Nee hoor het hartstikke druk en je hebt al-
tijd wel wat vriendjes. Ik verveel me nooit
in de winter en herfst
Wat vinden bomen & planten van jou en de
Herfst?
Af en toe roepen ze hé niet onze bladeren
die nog goed zijn eraf trekken. En soms
hé, wind neem deze kastanje eens mee.
Waar speel je het liefst mee?
Met de oude blaadjes, ik gooi ze de lucht
in en laat ze naar beneden dwarrelen.
Wat ga je doen als het interview afgerond is?
Naar het bos om eikels en kastanjes te
plukken die klaar zijn voor......lancering!!
Luna Bongers

De Prijsvraag
Nena vraagt zich af of jij dit weet:  Waar-
om vallen de blaadjes van de bomen? 
Als jij denkt dat je het weet, mail dan voor
1 december je volledige oplossing aan:
info@vreelandbode.nl en zet bij onder-
werp: Prijsvraag Kinderpost. 
De winnaar wint een nog geheime maar
hele leuke prijs uit onze grabbelton. De
goede oplossing en wie gewonnen heeft
lees je in de volgende Kinderpost!

Straatvoetbal KAMPIOEn
Ik ben eerste geworden met straatvoetbal
met rond de 80 punten. Op de heul was
het straatvoetbal. Ik vond het opwindend,
het was super leuk. Ik kreeg toen een me-
daille van goud. En een hand van de baas
van de club vond ik leuk.  Dat was leuk om-
dat ik eerste was geworden. Het was SU-
PER LEUK jammer dat ik geen beker kreeg.
Die punten waren verdiend zei de baas
van de club. Groetjes Max van Dijk

kinderfeestjes
workshops

creatieve middagen
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Voor al uw bruiloften en partijen
Verhuur van biertap, tafels & stoelen
Levering van diverse dranken
Prijzen op aanvraag

Lees de laatste editie op

www.vreelandbode.nl

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

In de week van 11 t/m 17 oktober gingen weer
vele vrijwilligers van de Nederlandse
Brandwonden Stichting op pad om te collec-
teren. Ook in Vreeland gingen de collectan-
ten langs de deuren. En met succes. In
Vreeland werd een bedrag van €854,53 opge-
haald. Namens de plaatselijke collecte orga-
nisator bedankt de Brandwonden Stichting
alle collectanten en gevers in Vreeland voor
hun bijdrage aan ‘de strijd tegen littekens’.

Wie de collecte heeft gemist kan ook geld
storten op giro 20 21 22 van de Nederlandse
Brandwonden Stichting te Beverwijk. Voor
de wijken Vossenlaan/ Raadhuislaan,
Sluisje/Boslaan, Bergseweg, Loenenseweg en
Nigtevechtseweg 64-196 zijn nog geen (vaste)
collectanten. Mocht u volgend jaar willen
helpen dan kunt u contact opnemen met
Corry de Veer (234585) of uzelf aanmelden
via internet: www.brandwonden.nl.

Collecte Nederlandse Brandwonden Stichting

Na het zingen van het nieuwe schoollied knipte Margot Driessen sa-
men met directeur Gert de Boer een lint door waarmee de prachtige
nieuwe school helemaal officieel geopend werd op 30 oktober.

Opening school

Bewegen is gezond en leuk  Zeker als u wat ouder wordt. Er
zijn dan ook plannen in Vreeland (weer) te beginnen met leu-
ke, actieve seniorengym. Perfect nu de winter begint en u
waarschijnlijk wat minder buiten komt om in beweging te
blijven. Bij voldoende belangstelling (minimaal 10 deelne-
mers) starten de lessen binnenkort wekelijks op de woensdag
van 12.15-13.00 uur in de gymzaal te Vreeland. De lessen wor-
den gegeven door Hilde de Wit, een fysiotherapeut met jaren-
lange ervaring in het begeleiden van dit soort lessen. Wilt u
ook sportief bezig zijn? dan kunt u zich opgeven bij Herman
de Haan, Stichting Tympaan, Kon. Julianaweg 52 A, 3632 EG
Loenen aan de Vecht, 0294 230400

Gymnastiek voor senioren



Je ziet hem wel eens hori-
zontaal door het dorp
gaan. Hij fietst namelijk
het liefst liggend. Dé ma-
nier om je trappend voort
te plaatsen vindt hij. Voor
de kleine afstanden in
het dorp pakt hij een ge-
wone fiets, ‘bij lange na
niet zo comfortabel’.
Altijd onderweg naar iets
dat hem drijft. Dat ‘iets’
kan vele vormen aanne-
men maar het heeft een
paar duidelijke overeen-
komsten. Water is er daar eentje van. Hout
ook. Én vooral: activiteiten voor kinderen.
Lang niet iedereen weet wat de effecten
van zijn drijfveren voor Vreeland zijn. Tot
vandaag. Deze Schijnwerper licht toe!   

In de genen
Reinko en Geesje Abels gingen na hun af-
studeren, hìj werd biochemicus en zìj nu-
cleair geneeskundige, in Hilversum wo-
nen. Na een bezoek aan Vreeland tijdens
Koninginnedag waren ze direct enthou-
siast over ons dorp. Toen hier bovendien
door vrienden Ben en Ria Terra een oppas
in het vooruitzicht werd gesteld, hun oud-
ste zoon Thijs was net een paar maanden
oud, waren ze verkocht. Deze maand is
dat alweer 25 jaar geleden: hun verhui-
zing naar het huis aan de Singel waar hun
tweede zoon Erik en dochter Anne Sofie
geboren zijn.  Dat het aangenaam verblij-
ven is in een klein dorp herinnerde Reinko
zich nog van zijn eerste levensjaren op het
eiland Sumba in Indonesië waar hij tot
zijn twaalfde woonde. ‘Het is me denk ik
met de paplepel ingegeven’, antwoordt
Reinko op de vraag hoe het komt dat hij zo
actief is in het dorp. Zijn moeder was het
ook. Zijn drijfveer? ‘Ik hou er nu eenmaal
van om een leuke omgeving te maken,... en
te houden!’. 

Een uitpuilende opslag
Sinds de oprichting en tot de dag van van-
daag is Reinko toegewijd bestuurslid van
de Dorpsraad. Maar het begon met, hoe
kan het ook anders, het Oranjecomité!
‘Jan Oldenkamp, Dirk Stapper en ik vorm-
den het kindercomité’, vertelt Reinko, ‘de
kinderspelen waren er al maar we vonden
het een uitdaging om er ieder jaar iets
nieuws bij te maken’. De opslagruimte
van het Oranjecomité puilt nu uit van de
originele zelfgemaakte houten spelen.
‘De keuze is ruim’ grijnst Reinko. En des-
gevraagd wil hij wel schoorvoetend be-
amen: best jammer dat er afgelopen ko-
ninginnedag geen kinderoptocht was. Hij
denkt er met plezier aan terug hoe hij ei-
genhandig spektakelstukken voor de op-
tocht maakte; een maanraket en een boot
compleet met zeil en zwaarden waar zijn
3 kinderen toen nog in pasten. 

‘Exempel’
De smaak van bootjes kreeg hem flink te
pakken. De 20 meter lange tjalk die hij on-
dertussen samen met Peter Nagtegaal be-

zit heet Exempel, de naam die het schip al
droeg bij de overname in 1986. 
U kent deze dame op respectabele leeftijd
vast wel. Dit jaar precies 100 jaar oud (!)
ligt ze afgemeerd voor Greif en vaart ze re-
gelmatig over de Vecht. Bij wijze van be-
dankje kortgeleden nog met de bakker en
zijn familie aan boord. De appel valt niet
ver van de  boom: ook zoon Thijs schippert
regelmatig. Abels senior bezit zijn groot
zeilbewijs al jaren maar wil nu, gelijk een
beroepsschipper, zijn groot vaarbewijs ha-
len om schepen à la de Grazina te kunnen
varen. Een hobby op het water. Net als het
schaatsen of liever: het kinderen spelen-
derwijs schaatsen leren. Reinko is zo’n 8
jaar actief geweest voor de schaatsvereni-
ging ‘de 5 dorpen’ die het jeugdschaatsen
vanuit de ons omringende dorpen naar de
Jaap Edenhal mogelijk maakte. Met zo’n
175 kinderen en 20 trainende ouders per
seizoen.  

Een jaarlijks hoogtepunt 
met 600 houten pallets 
Reinko: ‘In Abcoude stond een berichtje in
de Var, ik zocht contact en heb het draai-
boek gevraagd. Zo begon ‘huttenbouwen’
maar zonder de hulp van Casper
Zeldenrijk was het niet zo doorgezet. Er ko-
men zo’n 600 pallets en veel rechterhan-
den aan te pas’ vertelt hij verder. ‘Dankzij
veler inzet en de gastvrijheid van families
Van Belle en Van der Paauw is het nu één
van de topactiviteiten in het dorp waarbij
de brandweer als vast ritueel op een brand-
veiligheidthema controleert’. Zo is het
huttenbouwen dus in Vreeland ontstaan,
het jaarlijkse timmerfeest voor kinderen
én ouders! Dat Reinko sinds een tijdje ook
hout ‘hakt’ bij de houtbewerkingclub, een
groep mannen (R:’helaas nog geen vrou-
wen’) die sinds jaar en dag in het dorps-
huis bijeen komt, lijkt logisch. En ambiti-
eus als hij is loopt hij alweer rond met het
idee een tweede Open Podium te organise-
ren. Zin om mee te doen?

Mooi dat alles wat Reinko doet samen-
komt in zijn persoon: een uit het goede
hout gesneden ‘exempel’! 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

Super Vino Novello di Salento (de Italiaanse Primeur)
pfl. € 6,95  doosje  € 35,00

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... 
Reinko Abels, maker van een leuke leefomgeving

Kerstboomverkoop
Tijdens de kerstmark op 11 december
worden bij de muziektent kerstbomen
verkocht. Desgewenst kunnen de bomen
thuisbezorgd worden.
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Kerstmenu 2009
Verschillende bereidingen van yellow-fin tonijn met  gemarineerd en

krokant trostomaatje, soja, komkommer en sesam
***

Lauwwarme Canadese kreeft met pompoencrème, bospeen en citrus
***

Gesmoorde grietfilet met pata-negra, lardo di colonata en
luchtige mousseline van aardappel en knoflook

***
Bombe van kwartel en eendenlever op de wijze van Peking eend met

hartige flensjes, boksoy en koriander
***

Gebraden hertenkalfsrugfilet met bospaddenstoelen, reepeperkroketje
en wildjus met vlierbessen uit eigen tuin

***
Gekaramelliseerde cheese cream met geweckte vijgen, gestoofde rabar-

ber, limoen meringue en de bekende soufflé van kwark en vanille
Prijs per couvert 90,00

Ook serveren wij beide kerstdagen een prachtige 4 gangen lunch á
70,00 per couvert

Voor de kinderen verzorgen wij ook een leuke kerst!

Voor reserveringen info@nederlanden.nl of 0294 23 23 26
Restaurant Hotel de Nederlanden

Wilco & Caroline Berends

Waarom dragen mensen hoofddeksels ?
Wat kunnen sommige hoeden, petten en
mutsen uitdrukken? Vragen die mevrouw
Wil Gorter bezighielden. Zij dook er in en
de antwoorden waren zo boeiend dat ze er
een hele studie van maakte. Van het een
kwam het ander. Zelf verzamelde ze gewo-
ne en bijzondere hoofddeksels, maar
vrienden, bekenden, en anderen droegen
ook exemplaren aan. Het werd zo’n grote
collectie, dat haar huis te klein werd. In
het museum in Andijk is er meer plaats
om alles tentoon te stellen. De naam van
het museum is “Zet ‘m op”.  Onder diezelf-
de titel houdt mevrouw Gorter een lezing

voor Vrouwen van Nu, afdeling Loenen en
omstreken op donderdagavond 19 novem-
ber. Ze neemt veel hoedjes en dergelijke
mee en vertelt er interessante verhalen
bij. Maar de titel nodigt de dames ook uit
om te passen en elkaar te bewonderen.
Dat zal een vrolijke avond worden in zaal-
tje “De Lichtkring”, Kerkstraat 4 in
Loenen aan de Vecht. Aanvang: 20.00 uur;
zaal open: 19.30 uur.
Ieder die ook wil genieten is van harte wel-
kom! Nadere informatie, ook over andere
activiteiten van Vrouwen van Nu geeft de
secretaris T. van Wageningen-Koopman
tel. 0294 23 18 07.

Vrouwen van Nu zetten ‘m op!

Een serie pittige dorpsgesprekken met
mensen die in en om Vreeland werken. Zij
komen iets vertellen over hun vak en hun
bronnen van inspiratie. Wat komen zij te-
gen in hun werk, wat is hun bezieling en
is er sprake van inzichten en wijsheid
waar de toehoorders ook iets mee kun-
nen? Kom luisteren en praat mee! 

Dieuwer Elema - 26 november 2009
Zij is creatief therapeut in Vreeland en

heeft een
praktijk

voor kinderen en volwassenen. Door het
scheppend bezig zijn komt het kind beter
in contact met zichzelf en leert het om ge-
dachten en gevoelens te verbeelden op
zijn/haar eigen manier. Dat versterkt het
zelfbeeld, kan blokkades wegnemen en
geeft meer zelfvertrouwen. Hele gewone
emoties komen op deze manier vrij. Hoe
kun je als ouders een klimaat creëren
waarin emoties er voluit mogen zijn? Hoe
ga je weer de weg naar binnen? In de Til,
naast de Grote Kerk. Start om 20 uur, thee
en koffie vanaf 19.30 uur. Toegang gratis. 

Wat bezielt ze toch?

Now or Never festival
bij Uw dealer in Wijdemeren

Twingo GT-TCE-100 10.000 km blauwmet. 11-2007
Clio Dynamique 5-drs. TCE 6.500 km zilvermet. 12-2007
Clio Campus 3-drs. automatic 45.000 km l.groenmet. 04-2005
Clio Drive 1.4 3-drs. 40.000 km d.blauw 11-2004
Clio Dynamique 3-drs. diesel-105 81.000 km antracietmet. 07-2006
Kangoo Privilege 1.6 automatic 25.000 km d.blauwmet. 05-2007
Megane Expression 1.4 3-drs. 33.000 km zilvermet. 06-2005
Megane Dynamique 1.6 5-drs. 5.000 km roodmet. 11-2008
Megane Expression Estate diesel 23.000 km d.blauw 01-2006
Scenic Privilege 1.6 66.000 km beigemet. 03-2006
Scenic Tech-Line 1.6 45.000 km antracietmet. 03-2007
Grand Scenic Tech-Line 1.6 26.000 km antracietmet. 03-2007
Grand Scenic Privilege 2.0 automatic 77.000 km beigemet. 01-2006
Laguna Dynamique 2.0 3.500 km d.groenmet. 11-2008
Laguna Dynamique 2.0 39.000 km blauwmet. 04-2005

Overige merken
Chevrolet Matiz 5-drs. 27.000 km zwartmet. 09-2006
Kia Cee’d 1.4 5-drs. 8.200 km blauwmet. 06-2007
Mercedes B-200 5-drs. automatic 44.000 km grafitmet. 10-2005

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.

Kabouters bestaan wel!

Voor adverteren kijk op www.vreelandbode.nl

Voor wie op zoek is naar een betrouwbare Renault top oc-
casion is het van 5 tot en met 15 november “Now or Never
bij Kroegman Automobielen. Tijdens het Now or Never
Festival zijn alle Renault top occasions extra aantrekke-
lijk dankzij de mogelijkheid van uitgestelde betaling, een
aantrekkelijk inruilaanbod en messcherpe prijzen.
Onze Renault top occasions zijn nauwelijks van nieuw te
onderscheiden, vertelt Jan Kroegman. Alleen streng gese-
lecteerde occasions die maximaal vijf jaar oud zijn, kun-
nen Renault top occasion worden. En dankzij de zeven ze-
kerheden gaat u met een Renault top occasion met een
gerust hart op weg.
“Tijdens het Now or Never Festival geven we, naast de ze-
ven zekerheden, nog eens drie extra redenen om nu voor
een Renault top occasion te kiezen, vervolgt Jan
Kroegman. Om de betrouwbare Renault top occasions ex-
tra aantrekkelijk te maken, bieden wij tijdens het Now or
Never Festival een extra inruil tot wel 1.500 euro boven de
prijzen in de Autotelex koerslijst. Dat is direct voordeel
voor de klant”.

Now or Never festival
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Op deze mooie oude foto van rond 1900
ziet u korenmolen de Ruiter, gezien vanaf
de overkant van de Vecht, in de bocht bij
Greif. Wat valt ons allemaal op? Ten eerste
dat de Bergseweg nog een aangestampt
zandpad was met een apart jaagpad er-
langs. We zien de karrensporen nog staan
in het wegoppervlak. Zo te zien was het
lang droog geweest, want u kunt zich
voorstellen wat een modderpoel deze we-
gen vroeger geweest moeten zijn bij zwa-
re regenval! Ten tweede vallen de rolpalen
op, de hoge witte palen die in de bocht ge-
plaatst zijn. Deze palen stonden langs alle
bochten in de rivier waar het jaagpad
langs liep. Zij dienden om het touw dat
van de boot naar het paard op het jaagpad
liep, goed te begeleiden. Als het paard na-
melijk een bocht in het jaagpad maakte
en het touw gewoon meetrok, dan liep de
boot vast tegen de wal, omdat de boot een
grotere bocht moest draaien dan het
paard. Ook kwam de jaaglijn dan te ver
over de weg en kon het verkeer hinderen.
Door het touw nu om deze palen langs te
leiden, kon de boot keurig met de bocht in
de rivier mee varen en bleef de weg vrij
van de jaaglijn.Tussen de rolpalen door is
een stoomboot te zien waarop twee man-
nen trots poseren voor de fotograaf. De
boot werd gebruikt om melk - en melkpro-
ducten  - mee aan en af te voeren, aange-
zien destijds (van 1888 tot 1930) op die
plek de Vreelandse Zuivelfabriek stond.

Links komt een roeier aanvaren, nog
steeds een vertrouwd gezicht op de Vecht.
En dan de molen... Als u goed kijkt, ziet u
dat dit een andere molen is dan de huidi-
ge molen ‘De Ruiter’. De molen is veel la-
ger en de wieken raken bijna de grond.
Vandaar ook dat dit type molen ‘grondzei-
ler’ heet. Deze grondzeiler stond hier al
vanaf eind 17de eeuw. In die tijd was
Willem Pieterszoon van Voorthuijzen ei-
genaar, die deels voor zijn eigen familiele-
den meel maalde, van wie er enkele bak-
ker waren in Vreeland. In de loop der eeu-
wen verwisselde de molen een paar keer
van eigenaar. Hendrik van der Poll
Coenraadszoon, die de - volgens de ver-
koopadvertentie ‘welbeklante’- molen in
1909 kocht, had enorme pech: een half
jaar na de aankoop brandde de molen na-
melijk geheel af. Niet door blikseminslag,
wat het lot van veel andere molens was,
maar doordat de ‘remmen’ van de wieken
oververhit waren geraakt toen men de
wieken tot stilstand wilde brengen. De
molenaar liet het er echter niet bij zitten
en vroeg direct een vergunning aan bij
burgemeester en wethouders van
Vreeland om een nieuwe molen te plaat-
sen, dit keer een stellingmolen. Hij zou
geen nieuwe bouwen, maar een adverten-
tie plaatsen voor een ‘tweedehands’ mo-
len. Die vond hij. En daar leest u meer over
in de volgende Vreelandbode! 

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 Bergseweg en de molen

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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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
Deze maand hebben we Vincent Stapper
bereid gevonden ons te woord te staan.
Toen ik hoorde waar hij zich zoal mee be-
zig houdt, verbaasde het me dat we über-
haupt in staat waren gebleken tot een af-
spraak te komen. Nu ken ik niet heel veel
jongeren uit het bouwjaar ’89, mijn refe-
rentiekader is derhalve beperkt, maar ik
denk dat ik toch wel kan zeggen dat
Vincent een opvallende jongen is. Niet al-
leen door zijn verschijning, (2 meter lang
en knap) maar vooral door zijn ambitie
enerzijds en sociale verantwoordelijkheid
anderzijds. Vincent is 20 jaar en doet de
HBO studie ‘Vrijetijdsmanagement’ aan
de Hogeschool inHolland te Amsterdam.

De ironie bleef niet onopgemerkt. Vrije
tijd? Vincent heeft geen vrije tijd! Hij stu-
deert, geeft turntraining bij DOS, doet
ook een opleiding tot gecertificeerd turn-
trainer, speelt trompet en zit in het be-
stuur van muziekvereniging de Vecht, is
weekend-kok bij woonzorgcentrum ‘t
Kampje in Loenen, is in de Sinterklaastijd
hulp-piet (het turnen komt hierbij goed
van pas!) en dan heb ik waarschijnlijk nog
lang niet alles genoemd. Héél af en toe ziet
hij zijn ouders, want slapen doet hij nog
wel thuis. Vincent kan je met recht een
oer-oer-Vreelander noemen, ook zijn va-
der Jacob en grootvader Gijsbert hadden
hun wieg in Vreeland staan. Vincent heeft
nog net de laatste jaren van de openbare
school ‘de Tweemaster’ meegemaakt en is
vervolgens naar het A. Roland Holst Col-
lege in Hilversum gegaan. Uit die periode
stamt zijn actieve betrokkenheid bij het
verenigingsleven in Vreeland. Na een tijd
zelf geturnd te hebben, realiseerde hij
zich dat het begeleiden hem aanzienlijk
beter beviel. Hij geniet van het enthousias-
me van de jongens  en vindt hun ontwik-
keling in de sport boeiend om mee te ma-
ken. Ze kunnen behoorlijk uitgelaten zijn
maar Vincent ervaart het als een uitda-
ging ze gefocust te krijgen. In samenwer-
king met Tonny traint en begeleidt hij de
kinderen van DOS al weer 8 jaar. Als hij
zijn trainersopleiding heeft afgerond, zou
hij daarnaast ook zelfstandig kunnen trai-
nen. Voorlopig is hij ook heel druk met

Muziekvereniging de Vecht. Hij speelt
trompet in het orkest en zit in het bestuur
van de vereniging. Daarbinnen houdt hij
zich ondermeer bezig met de leerlingen
en het opleidingsorkest. Ook organiseert
hij allerlei evenementen met zijn medebe-
stuursleden, waaronder het zeer gewaar-
deerde poppenkastconcert in de gymzaal
van 1 november jl, het Nieuwjaarsconcert
in de kerk en het zomerse brugconcert op
de Vecht. Zijn passie voor organiseren op
sportief en muzikaal gebied sluit goed
aan bij zijn opleiding Vrijetijdsmanage-
ment. Hij leert organiseren op het gebied
van entertainment, evenementen, sport
& lifestyle en kunst & cultuur. Een onder-
deel van zijn opleiding is het lopen van
een stage. Dat doet hij momenteel bij Joffi
in Utrecht, een full service evenementen-
communicatiebureau wat als een van de
eerste bureaus gecertificeerd is in het or-
ganiseren van klimaat neutrale evene-
menten. Per toeval trof hij bij zijn sollici-
tatie dorpsgenoot Paul Zuidervaart. Door
hem en andere collega’s laat Vincent zich
uitgebreid inspireren. Naast het lopen
van een stage moet een student natuurlijk
ook een baantje hebben om al die vrij-

etijdsbesteding te kunnen fi-
nancieren. Ook daarin heeft
Vincent zich niet standaard
getoond! Inmiddels al weer 5
jaar werkt hij als kok bij ’t
Kampje in Loenen. Na een
maatschappelijke stage tij-
dens de mavo werd hij (op zijn
15de) gevraagd om in vaste
dienst te komen voor de week-
enden. Om het weekend werkt
hij zaterdag en zondag van
7:30 uur tot het einde van de
middag. Hij bereid voor 80 be-

woners alle maaltijden voor, geen kleine
prestatie voor een jonge vent. Ik ben na al
deze verhalen wel benieuwd waar hij zich-
zelf ziet over een paar jaar; hij gelukkig
ook! Voorlopig wil hij zo veel mogelijk
meemaken (daarin lijkt hij nog wel op zijn
leeftijdgenoten als je de definitie van zijn
generatie er op na leest..even Peter Pan-ge-
neratie googlen) In ieder geval wil hij iets
gaan doen dat hem in staat stelt zichzelf
te blijven ontwikkelen en beter worden.
Hij verwacht dat dit het beste zal lukken
in een eigen bedrijf, maar of dit nou een
evenementenbureau of misschien wel
een restaurant wordt.. wie zal het zeggen.
Gelukkig weten we nu wie die boomlange
hulp-piet is die de flik-flak kan maken!

De import-Vreelander
Ze is niet alleen import-Vreelander maar
ook import-Nederlander. Reden om Helga
Linnartz eens wat beter te leren kennen
en te horen hoe gezellig die Nederlanders,
en Vreelanders in het bijzonder, werkelijk
zijn.  Ik ken Helga van de medezeggen-
schapsraad van de CSV. Ze wordt geroemd
om haar geheugen. Alle onderwerpen en
vergaderingen zitten als een cache geheu-
gen in haar hoofd. Sinds deze maand is ze
voorzitter van de MR. Ze combineert deze
rol met een nieuwe functie binnen het be-
drijf waar zij in deeltijd werkt, een druk
gezinsleven met twee kinderen, hulp bij
de organisatie van gezinsvieringen voor
de Katholieke kerk Loenen en het zingen

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

Smederij NIESSEN
• SIERSMEEDWERK
• BUITENLANTAARNS
• LAS- EN REPARATIEWERK

Rondje Zuwe
door Saskia lutje Beerenbroek

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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in een koor. Helga is getrouwd met Harold
Linnartz, onze gastredacteur voor
“Hemel boven Vreeland”. Heeft u overi-
gens in uw agenda genoteerd dat u 17 no-
vember zorgvuldig naar de hemel moet
gaan kijken (wanneer de aarde door stof
en puin vliegt dat ruim 500 jaar geleden
door een komeet is achtergelaten)? Het
echtpaar Linnartz heeft heel wat vallende
sterren samen bekeken. Ze leerden elkaar
kennen in Bonn waar Helga haar studie
natuurkunde afrondde en Harold als
Nederlandse gastwetenschapper verbleef.

Tijdens een gemeenschappelijk experi-
ment met hoogspanning sloeg de vonk
over en toen Harold naar Basel,
Zwitserland vertrok, volgde Helga snel. Ze
vond een baan als productmanager bij
een producent van industriële meet- en re-
geltechniek, een functie die goed aansloot
op haar studie en promotie. Zes jaar heb-
ben Helga en Harold met veel plezier in
Basel gewoond en hebben in die tijd een
paar goede vrienden gemaakt die tegen-
woordig zelfs met regelmaat in Vreeland
te vinden zijn. Toen Harold een interes-
sante functie kreeg aangeboden in
Nederland, liet het inmiddels getrouwde
stel - met een beetje pijn in het hart - de be-
sneeuwde bergen achter hen.  Een toeval-
lige fietstocht door de Vechtstreek heeft
Helga en Harold uiteindelijk naar
Vreeland gevoerd. Het mooie en klein-
schalige karakter van ons dorpje sprak de
aanstaande ouders erg aan en in 2003 stre-
ken ze in Vreeland neer. Helga kreeg de
kans haar werk voort te zetten voor de
Nederlandse tak van haar bedrijf. Dit
maakte de overgang van het bergland-
schap naar ons vlakke kikkerlandje soepe-
ler. Helga voelde zich zelfs meteen thuis

in Nederland en in haar eigen buurtje.
Vooral de open manier van communice-
ren van Nederlanders  en - inderdaad - de
Hollandse gezelligheid benoemt ze.
Nederlanders lijken daarmee op de
Duitsers in Keulen, waar zij vandaan
komt, zegt Helga. Een babbeltje is snel ge-
maakt, over de heg, op straat, bij de bak-
ker of bij de buren thuis. Hierdoor vindt
Helga Vreeland een heel gezellig dorp om
in te wonen. De kinderen hebben veel
vriendjes in de buurt met wie zij lekker
kunnen spelen. Anne, de 6-jarige dochter,

kan trouwens iets heel speci-
aals: ‘Deutsch reden’! Thomas,
het 4 jarige broertje, moet zijn
eerste gesprekjes in het Duits
nog gaan voeren maar dat zal
waarschijnlijk niet lang duren
want Helga en Harold ‘spre-
chen zuhause immer Deutsch
mit einander’! In deze taal heb-
ben ze elkaar leren kennen, en
hoewel Helga uitstekend
Nederlands spreekt (en
schrijft!) voelt het vertrouwder
om thuis Duits te praten. Dat
de kinderen Linnartz op de

middelbare school fluitend naar de
Duitse les zullen gaan, ligt voor de hand,
maar ook bij de beta-vakken zullen ze
waarschijnlijk niet op al te veel proble-
men stuiten. Helga komt uit een familie
waar vader, de 14 jaar oudere broer en de
8 jaar oudere zus ook door het schei- en
natuurkunde virus besmet zijn.  Haar fa-
milie ziet Helga nog met regelmaat. Ze
wonen in de omgeving van Keulen,
slechts 2 1/2 uur verwijderd van Vreeland
en daarmee aanzienlijk dichterbij dan
vanuit de eerdere woonplaats, Basel.
Harold is nu Professor voor moleculaire
laboratorium astrofysica (googlen maar
...) en Helga een van de Service Managers
bij het Zwitserse bedrijf waar ze vele jaren
geleden in Basel begon. Het gezin is volle-
dig geïntegreerd. Wie weet kunnen we
over een paar jaar Anne en Thomas inter-
viewen voor de oer-Vreelander. Kunnen
we ook meteen vragen welke studierich-
ting ze hebben gekozen. Als indicatie van
de integratie heb ik van Helga interessant
nieuws vernomen: de Verkenningspiet is
al in Vreeland gesignaleerd! Goed zo
Helga, volledig in de Nederlandse traditie
ondergedompeld.

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! 
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Het Dorpshuis

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

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

De winter komt eraan en een van de mooi-
ste sterrenbeelden begint ‘s avonds zicht-
baar te worden: Orion. Dit is een opvallend
sterrenbeeld, dat lijkt op een zandloper en
een jager uitbeeldt. Het is begin december
rond 22 uur in het zuid-oosten te zien.
Linksboven in Orion staat de heldere ster
Betelgeuze die flink oranje kleurt. Dit is
een rode superreus, die 750 keer zo groot
is als de zon. Betelgeuze kan ‘ieder mo-
ment’ exploderen en een spectaculaire su-
pernova vormen. ‘Ieder moment’ is  wel op
een astronomische schaal; dit kan nog en-
kele tienduizenden jaren duren. Wanneer
het zover is, dan zullen we vanuit Vreeland
een zeer heldere ster zien, die niet veel
zwakker is dan de volle maan. Rechtson-
der in het sterrenbeeld staat een andere su-
perreus, de blauwe ster Rigel. In het mid-

den van Orion vormen drie vrijwel even
heldere sterren de ‘Gordel van Orion’.
Onder de linker ster is een diffuse vlek
zichtbaar; de Orionnevel. Dit is een grote
wolk van gas en stof waar nieuwe sterren
en planeten worden gevormd. Volgens de
Griekse mythologie jaagde Orion de
Pleiaden, zeven dochters uit het huwelijk
van Atlas en Pleione. En inderdaad, niet
ver van Orion staat in het sterrenbeeld
stier het zevengesternte, een open sterren-
hoop die met het blote oog goed zichtbaar
is. Door de draaiing van de Aarde lijkt
Orion achter de Pleiaden aan te jagen.
Weetje: Bij een heldere nachthemel is het
absoluut de moeite waard om op 17 novem-
ber rond half elf naar de sterren te gaan kij-
ken. Met een beetje geluk zijn die avond
zeer veel vallende sterren te zien. H.L.

Hemel boven Vreeland
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Zondag 18
oktober is
de
Vreelander
Bart de Veer
kampioen
geworden
met fiets-
crossen bij
de boys 12 / girls 13 jaar. De laatste
en beslissende 9e wedstrijd werd
gehouden op zijn thuisbaan in
Uithoorn. Bij deze leeftijdscatego-
rie was het nog zeer spannend wie
er kampioen zou gaan worden
want clubgenoten Roberto Blom
en Bart stonden maar met één
punt verschil in het tussenklasse-
ment en de finale was dus beslis-
send. Doordat Roberto een lekke
band kreeg, zag hij het kampioen-
schap naar Bart gaan. Naast een
mooie plaquette kreeg Bart ook
een kampioenstrui. 

Deze maand zou ik uw aandacht willen vestigen op
de tawny port van Offley. Port wordt al 400 jaar in
Portugal gemaakt, in het begin vooral voor de
Engelse markt, nu wereldwijd. Dit omdat wijnen
uit Portugal vroeger niet genoeg houdbaarheid
hadden om de bootreis naar Engeland te door-
staan, zodoende werd er gezocht naar een alterna-
tief. Voor de bereiding van port worden de druiven
geplet en samen met de pitten en schillen in grote
vaten opgeslagen. In die vaten ontstaat een gis-
tingsproces waar suiker omzet in alcohol. Op een
bepaald moment wordt wijnalcohol toegevoegd
waardoor het gistingsproces stopt en de niet vergis-
te suikers overblijven in de port. Het toevoegen van
wijnalcohol zorgt wel voor een pittig alcohol gehal-
te van 19,5%. Er bestaan verschillende soorten port,
te weten een witte, rosé, ruby en tawny port en een
port met een wijnjaar, de zogenaamde vintage
port. Het verschil tussen een ruby en een tawny
port komt tot stand door een verschil in eikenhou-
ten vaten. De ruby port wordt opgeslagen in een
groot vat. Hierdoor komt de port weinig in contact
met het hout waardoor deze port zijn fruitigheid
behoudt. De tawny port wordt gelagerd in kleine ei-
kenhouten vaten waardoor de port veel in contact
komt met hout, en krijgt hierdoor een kruidige
smaak. De port in mijn glas heeft een doorzichtige
oranjerode kleur met een lichte verbruining aan
de rand. De geur vind ik heerlijk met tonen van
stoofpeertjes, dadels, rood fruit, hazelnoten en ca-
cao. De smaak is een bijna stroperig zoete nectar
waarvan u ondanks het gure herfstweer van bin-
nen snel warm gaat worden. Probeer de tawny port
eens bij een rucolasalade met stilton kaas, walno-
ten en peer. Ook bij een stuk chocolade komt hij
goed tot zijn recht. Zowel de ruby, tawny als de wit-
te port van Offley zijn te koop voor € 7.99 bij de
Dagwinkel in Vreeland.
Veel proefplezier en tot volgende maand. Engeline van Ee

Bouwmaterialen
IJzerwaren &

Gereedschappen
Luxaflexdealer

Bart kampioen BMX-west competitie

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!

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!

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

en met de klantenkaart 
wordt het extra 

aantrekkelijk!


