
De laatste week van de schoolvakantie
stond traditiegetrouw in het teken van
het huttenbouwkamp. Een jaarlijks hoog-
tepunt in het Vreelandse gemeenschaps-
leven, want dit festijn is altijd een school-
voorbeeld van eendracht, samenwerken
in goede harmonie, elkaar helpen, crea-
tief en technisch bezig zijn en veel plezier
maken. Een pluim dan ook voor de vrij-
willigers die het kamp alweer voor de  ne-
gende keer organiseerden en de familie
van der Paauw die haar terrein ter be-
schikking stelde. Op hun weiland verre-
zen prachtige burchten en kastelen, het
thema van dit jaar.  Vele ouders hadden
de kinderen geholpen prachtige bouw-
werken neer te zetten, die op de laatste
avond door de brandweer op brandveilig-
heid werden getest. Gelukkig werden ook
dit jaar weer alle hutten goedgekeurd na
een strenge inspectie of alles stevig in el-
kaar was gezet en of er wel een nooduit-

gang was. Hierna mochten alle ouders
onder het genot van een drankje de kaste-
len komen bekijken. Toen de jeugd weer
‘onder elkaar’ was, volgde een bonte
avond en een spannende spooktocht, die
om het kampvuur eindigde. De volgende
ochtend waren de kastelen zeer snel afge-
broken, niet alleen door de vele handen
die licht werk maakten, maar vooral ook
dankzij de snelle shovel van de firma
Driessen, die alle pallets op de grote
brandstapel wierp. Sommige kinderen
vonden het wel jammer hun bouwwerk
in vlammen te zien op gaan, maar geluk-
kig is er volgend jaar weer een hutten-
bouwkamp waarbij iedereen zijn creativi-
teit weer de volle loop kan laten gaan.
Dan wordt het tweede lustrum van het
kamp gevierd, dus reken op een groot
feest! Op www.dosvreeland.nl kunt u na-
genieten met de foto’s die daar in te zien
zijn.
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Van de redactie
Welkom terug van vakantie iedereen! Hopelijk heeft u geno-
ten van rust en gezelligheid. Deze extra dikke Vreelandbode
zit weer boordevol verhalen wat er in deze zes weken ge-
beurd is in Vreeland. Ook allerlei zaken die nu spelen of gaan
beginnen komen aan de orde. Varierend van ontwikkelin-
gen rond een UMTS mast en het glasvezelnetwerk en het
Dorpsfeest tot nieuwe curussen op sportief, ontspannings
of sociaal gebied.  Toch fijn dat in ons kleine dorp een ruim
en divers aanbod is voor verschillende activiteiten voor alle
leeftijden.  
De oer-Vreelander van deze maand is Henk de Haan. In
Bedrijvigheid leest u alles over Berko en de fietsers die
Vreeland aandoen staan in de Schijnwerper. Deel 2 over Van
Leer komt in Vreeland Vroeger en Nu aan de orde, de hemel
boven ons dorp wordt beschreven en u weet straks ook weer
welke wijn u kunt drinken deze nazomer. Veel leesplezier!

Singel 1
3633 CW Vreeland

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

Ook de Dorpsraad dacht het in de vakan-
tieperiode wat rustiger aan te doen maar
daar bleek niet veel  van terecht te komen.
In de vorige  Vreelandbode werd de komst
van een UMTS mast bij het BP station al
gemeld. De DR heeft nu formeel bezwaar
gemaakt tegen een 39,9 meter hoge mast
op deze lokatie. Ook werden alternatie-
ven door ons genoemd.  
In het vervolg op eerdere acties over de
verbreding van de brug over het
Amsterdam Rijnkanaal is een brief naar
de Provincie gestuurd. Daarin heeft de DR
gepleit voor een verbreding van de brug;
de Provincie moet hierover nog een be-
sluit nemen. 
Snelheid op de Vecht is een onderwerp
wat ons allemaal, vooral in de zomer, be-
zighoudt. De DR heeft uitvoerig met

handhavers van Waternet gesproken. Zij
hebben bijna de onmogelijke taak om
met  4 handhavers, 2 man per boot  ruim
175 km waterweg te beheren. De DR
stuurt na de zomerperiode een brief
waarin zij suggesties doet om de snelheid
te beperken en de personele capaciteit uit
te breiden.
Tenslotte is de DR verheugd dat de
Gemeente Loenen heeft bevestigd dat zij
het Dorpsplan meeneemt in het totstand-
komen van een toekomstige structuurvi-
sie van de Gemeente Stichtste Vecht. 

Tenslotte vragen wij u nog even de ALV
van 4 november in uw agenda te zetten.
Dan worden de politieke partijen uitge-
nodigd om hun visie op de gemeentelijke
politiek met ons te delen. 

Bericht van de Dorpsraad  

Burchten en kastelen aan de Kleizuwe

DORPSFEEST
11 SEPTEMBER 2010

U KOMT TOCH OOK!



2 augustus 2010 De Vreelandbode

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, 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 15 september 2010 inleveren
via info@vreelandbode.nl.  
De volgende Vreelandbode komt uit op
23 september.

De redactie behoudt zich het recht voor om de
aangeleverde teksten in te korten, danwel
niet te plaatsen, zonder opgaaf van redenen.

Belangrijke telefoon-
nummers en adressen

Kerkdiensten

Colofon

29 aug. Voetbalderby Loenen-Vreeland
30 aug. Opening lustrumweek CSV
4 sept. Reunie CSV
7 sept. Hist. Fotoavond HKGL
11 sept. Dorpsfeest
2 okt. Bazaar Protestantse Kerk
4 okt. Dierendag
25 okt. Start herfstvakantie CSV

Vechtzooitjes
Woonruimte gezocht: Jongen 18 jr, zoekt
woonruimte, is werkzaam bij EY in
A’dam/Rai. Tel info 06-40496905.

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

Bruiloften

Partijen

Recepties

Vergaderingen

Presentaties

Seminars

D
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L
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N

T

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

Iokai-Shiatsu
manuele lichaamstherapie

praktijk Henk Kieviet

Geef uw mening op 

www.vreelandbode.nl

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

Protestantse Gemeente Vreeland
Zo 29 aug. 10.00 uur ds. N.K.Elkerbout
Zo 5 sept. 10.00 uur ds. A.S. Klusener
Zo 12 sept. 10.00 uur dhr. C. Boers
Zo 19 sept. 10.00 uur dhr. C. Boers
zo 26 sept. 10.00 uur ds. J. de Jong
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Quality in food and wines

Fingerfood & diners 

Bedrijfslunches

Catering aan boord

Aankleding & decoratie

www.casacatering.nl    |   info@casacatering.nl

Vreeland Monique Bruins       0294-267704
Amsterdam     Susanne Bruins       020-3343854

Rijksstraatweg 154
3632 AH Loenen aan de Vecht
T 0294 - 23 24 28
M 06 - 14 21 22 29
E info@esthe-labelle.nl
W esthe-labelle.nl

Microdermabrasie
Duurzame ontharing (IPL)

Greif Nederland B.V.
Industrial Packaging & Services

Bergseweg 6
3633 AK  Vreeland

Telefoon: 0294-238911

Op 15 juli 1910 werd te Vreeland de 1000e
Christelijke school in Nederland ge-
opend, dus op 15 juli j.l. bestond CSV pre-
cies 100 jaar! Natuurlijk laten we dit niet
ongemerkt voorbij gaan, inmiddels
gonst het dan ook in het dorp van de
voorbereidingen. In de week van 30 au-
gustus vieren we het 100-jarig lustrum
uitgebreid met een feestweek in en om de
school. U kunt die week het volgende ver-
wachten:

• Maandag 30 augustus: onthulling
nieuwe naam van de school + presenta-
tie nieuwe website en het nieuwe
schoolsporttenue.

• Woensdag 1 september: feestelijk over-
handiging van het lustrumboek ‘CSV
100 jaar - de laatste 25 jaar in woord en
beeld!’ aan de makers van het boek-
werk. Dit lustrumboek is via voorin-
schrijving (t/m 30 augustus) met € 2,50
korting te bestellen voor € 20,- via lus-
trum@csv-vreeland.nl of telefonisch
0294 231182.

• Woensdag 1 september: plaatsing van
de circustent op het oude schoolterrein
aan de Floraweg (namens de school ex-

cuses voor de even-
tuele overlast die
dit met zich mee
kan brengen).

• Vrijdag 3 september: workshops in de
circustent met ‘s avonds een prachtige
circusvoorstelling door de kinderen
van de school speciaal voor hun ou-
ders.

• Zaterdag 4 september: reünie voor alle
oud scholieren, (oud)leraren en betrok-
kenen in de nieuwe school en aanslui-
tend in de circustent. Er zijn inmiddels
al bijna 200 aanmeldingen binnenge-
komen. Wilt u er ook bij zijn, geef u
dan per email of telefonisch op: lus-
trum@csv-vreeland.nl of 0294 233395.
U ontvangt dan snel aanvullende infor-
matie. Alle reünisten ontvangen een
speciaal ontworpen lustrummok, een
kortingsbon voor het lustrumboek en
een gratis consumptiebon. Het belooft
een gezellig geheel te worden, met ver-
schillende tentoonstellingen, een film
over Vreeland Vroeger en een expositie
van de Vreelandse kunstenares
Dieuwer Elema. Meer informatie op
www.csv-vreeland.nl. Graag tot dan!!

Bazaar in Dorpshuis op 2 oktober
Op zaterdag 2 oktober vindt weer de twee-
jaarlijkse bazaar van de protestantse ge-
meente Vreeland plaats. Iedereen in
Vreeland en omstreken is de hele dag in
het Dorpshuis. Hier kunt u zoeken naar
uw brocante- curiosa- vintage spullen die
u altijd al had willen hebben. Ook de boe-
ken, speelgoed en de grabbelton zullen
niet ontbreken en wat te den-
ken van een heerlijke lunch
met soep en pannenkoeken.
Natuurlijk kunt u een superlot
kopen met super prijzen en uw
geluk beproeven bij het rad
van avontuur dat deze keer de
hele dag zal draaien. De op-
brengst komt geheel ten goede
van het onderhoud van het or-
gel en de vleugel in de Grote
kerk te Vreeland.
Om dit tot een succes te maken
hebben wij uw medewerking
nodig. U kunt dit doen door
uw overtollige schone bruikba-
re spullen in te leveren op za-

terdag 11, 18 en 25 september achterom
bij de VIV aan de Raadhuislaan tussen
10.00 en 12.00 uur. Verdere actuele infor-
matie is te lezen op www.pkn-vreeland.nl.
Reserveer vast deze datum voor een gezel-
lige dag in het Dorpshuis.

Namens de bazaarcommissie, Koos van Nes

100 jaar Chr. School Vreeland
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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

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

Brugstraat 1                                                    Ned. den Berg

Altijd wind mee met een elektrische fiets
Wij zijn dealer van GIANT, GAZELLE, BATAVUS en MONTEGO

WWW.KROONTWEEWIELERS.NL

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

Al eerder schreven we over het avontuur
van Liesbeth en Frans Bedaux. Over hun
plan om een fietstocht naar Santiago de
Compostela te maken. Inmiddels zijn
onze dappere dorpsgenoten weer thuis.
Ruim drieduizend kilometer zagen ze al
fietsend ‘af’. En nee, ze zijn niet verlicht,
niet meer gelovig dan ze al waren en ze
hebben ook geen beelden gekust. Maar de
reis heeft hun leven wel veranderd én hun
relatie verdiept.

Liesbeth: ‘Mijn eerste dip kreeg ik op de
Spaanse hoogvlakte Meseta. Het was koud
en nat. Ik  had mezelf wel genoeg bewe-
zen. Dat ik kon afzien wist ik in België al.
Ik vond het ook saai worden. Mijn voorstel
was om even lekker een week uit te rusten
en dan naar huis te gaan. Ik miste muziek,
boeken, thuis, mijn kinderen en kleinkin-
deren. Frans haalde me over om de reis
toch af te maken. Hij is fysiek sterker. Kon
sneller de berg op en stond bovenaan al-
tijd op me te wachten. En bij sterke tegen-
wind kon ik in zijn slipstream fietsen. Dat
hielp best wel wat. Frans: ‘Ik zat ook wel
eens te vloeken op mijn fiets. Als we een
helling opgingen van 10 procent, nam ik
soms gewoon de fiets aan de hand. Zo
zwoegend kom je jezelf wel tegen. We heb-
ben allebei veel nagedacht over ons leven.
‘s Avonds schreven we onze ervaringen op
in een dagboek. En natuurlijk kwamen we
ook interessante mensen tegen met bij-
zondere verhalen. 
De natuur was van een overweldigende
schoonheid. We hadden allebei momen-
ten dat we ons ook intens gelukkig en
dankbaar voelden. En een volgend mo-
ment dachten we weer ‘waar zijn we mee
bezig’. De grote verdienste van de tocht is
dat je afstand van jezelf kunt nemen. Je
kunt je leven en handelen in alle rust over-
denken. Je gaat bij jezelf naar binnen. Ziet
wat je goed en minder goed hebt gedaan.
En wat niet goed was, moet je vervolgens
leren te accepteren.’

Eenmaal in de grote kathedraal in
Santiago de Compostela werden Frans en
Liesbeth vooral geroerd door de vele bede-
vaartgangers. Mensen die hun geluk niet
op konden en die het beeld van Sint Jacob
onder kussen bedolven. Liesbeth: ‘Zover
zijn we niet gegaan, maar het was wel
mooi om die toewijding bij anderen te
zien. Na een bezoek aan de kathedraal is
het de bedoeling dat je naar Kaap
Finisterre gaat om daar je reis af te ron-
den. We besloten met de bus te gaan, maar
al snel zijn we uitgestapt en hebben we de
fiets weer gepakt. Eenmaal in Finisterre
hebben we elkaar op het strand de dag-
boeken voorgelezen. Dat was bijzonder
mooi en verhelderend. We hebben beslo-
ten, dat we eenmaal thuis wat dingen an-
ders zouden doen. En dan doelen we op
(vrijwilligers) werk.’ Tot slot kunnen
Liesbeth en Frans een flinke fietstocht
mét een doel iedereen aanraden. Frans:
‘Als je gezond bent is mijn advies: pak de
fiets en ga op reis!’ C.L. 

Niet verlicht..., wel gelukkig
Frans en Liesbeth Bedaux over hun fietstocht 
naar Santiago de Compostela
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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

Dorpsfeest dit jaar in het teken van muziek!
Zaterdag 11 september wordt er voor voor
jong en oud in het dorp een gezellige dag
georganiseerd door de Bedrijfsvereniging
van Vreeland. Van 16.00 - 18.00 uur worden
er voor de jonge bezoekers activiteiten ge-
organiseerd in de vorm van creatieve work-
shops door Juf Sandra van de Toverkikker,
een overdekt springkussen en nog veel
meer leuke attracties. Er wordt gesch-
minkt en nagels en kapsels kunnen wor-
den opgepimpt. Vanzelfsprekend zullen de
popcorn en limonade niet ontbreken. De
allerkleinsten worden ook nog eens getrak-
teerd op een heuse grabbelton met leuke
surprises.....

Als rond 18.00 uur de opblaasattributen
leeglopen verwelkomen we de oude brom-
mers en solexen die deel gaan nemen aan
de inmiddels roemruchte brommer”rees’’.
De gemeente zorgt voor dranghekken, die
door de organisatie vanaf 17.30 uur wor-
den geplaatst. Terwijl de benzinedampen
de straten zullen vullen en de strobalen
door fanatieke rijders zo nu en dan getou-
cheerd zullen worden, komen de eerste
muzikale klanken al door in de Breed-

straat. Zin in een wijntje, biertje of lekker
hapje? Vanzelfsprekend zorgen onze loka-
le ondernemers voor deze invulling. Een
achtmans muziekformatie met twee zan-
geressen, blazers, gitaristen en slagwerk
zorgen voor heerlijke muzikale omlijsting
en zullen ‘s avonds menigeen verleiden
met swingende klanken. 

Wellicht kunt u een dansje wagen of weer
eens lekker uit de bol te gaan. Middernacht
zullen de muzikanten hun instrumenten
terzijde leggen en met de afbouw begin-
nen. Maar bij Cor treffen wij Vreelanders el-
kaar natuurlijk om gezellig na te borrelen
en het feestje nog even door te vieren. De
Breedstraat zal als vanouds weer groten-
deels overdekt zijn, maar we gaan ervanuit
dat de weergoden ons gunstig gestemd zul-
len zijn. De organisatie doet een beroep op
de bewoners van de Breedstraat om de auto
op vrijdagavond al elders te willen parke-
ren. De opbouw van de feesttent zal zater-
dag vanaf 10.00 ‘s ochtends plaatsvinden.
Ondernemers en de organisatie hopen op
een voor ieder geslaagd Dorpsfeest.

De organisatie

Dames-, 
Herenkapsalon 

en Modeboetiek 
Exclusieve verkoop 

van Boútriba
Pure bodycare for kids

Bel voor een afspraak 0294 230028
maandag gesloten

Breedstraat 1-3, Vreeland

Inmiddels is de Vreelandse bromfietsrees
niet meer weg te denken uit het program-
ma van het dorpsfeest. Het is te merken aan
verschillende dingen, eerst werd er nog wat
argwanend naar gekeken zo van,  wat doen
die gekken nou, rijden met een oude brom-
mer door het dorp, wat is daar nu aan?
Maar dat is veranderd. Nu krijgen we van ver-
schillende kanten meer waardering voor dit
leuke ludieke Vreelandse evenement.
Na vorig jaar ons eerste lustrum te hebben
mogen beleven, gaat het onder de deelne-
mers maar zeker ook onder het publiek
meer en meer leven. Deelnemers vragen
vroeg in het voorjaar al naar de datum van
de bromfietsrees, steeds meer vrijwilligers
zijn bereid om de handen uit de mouwen te
steken. Dit geeft ons als organiserend comi-
té een flinke steun in de rug.
Voor het eerst hebben we een thema aan de
bromfietsrees gekoppeld; - Flower Power -
Hierdoor zal naar verwachting het deelne-
mersveld een nog bontere verzameling zijn
dan het voorheen al was. 
Om 14:00 uur starten de deelnemers voor

een rondrit door de omgeving en omstreeks
17:00 uur zijn ze weer terug in Vreeland.
Gezamenlijk nuttigen ze in de muziektent
een warme maaltijd. 
Heer pastoor is weer bereid gevonden om in
de loze ronde het parcours en de deelne-
mers weer in te zegenen. Om 19:00 uur valt
het startschot voor de 6e Vreelandse brom-
fietsrees. Na afloop volgt de prijs uitreiking.

Oproep:
De organisatie vraagt de bewoners die aan
het bekende parcours ( Lindegracht, Ruiter-
straat, Voorstraat, Klapstraat, Kerkplein)
met klem de weg vanaf zaterdag 11 septem-
ber 13:00 uur vrij te houden van geparkeer-
de auto’s. U kunt u voertuig parkeren op het
oude voetbalterrein. De organisatie en deel-
nemers willen u alvast hartelijk bedanken
voor uw medewerking. 

Ook een keer meedoen ? 
Stuur een mail of bel Willem Soede:
Tel: 0294-231549 willem.soede@gmail.com
Doe dit dan wel snel want vol is vol!

6e Vreelandse Bromfietsrees
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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

Aan het einde van de Middenweg in
Nederhorst den Berg zit aan de rechter-
kant de firma Berko,  “Uw specialist in di-
versiteit! Voor particulier en onderne-
mer.” staat er op de website en dat maakt
nieuwsgierig. Ik weet ook dat het gaat om
benodigdheden in en om huis, boerderij
en tuin maar een echte voorstelling kan ik
me nog niet maken. 
Als ik de winkel binnenloop zie ik drie
mooie, blonde dames staan. Het blijken 3
generaties Hogenberg te zijn: oma
Hennie, dochter Lucia en kleindochter
Emma.

Lucia heeft het bedrijf sinds 2002 overge-
nomen van haar ouders en van haar krijg
ik een rondleiding langs de schappen
waar gereedschappen staan uitgestald
voor de vakman of ware liefhebber. We
staan alleen al 10 minuten stil voor de
schoffels. Lucia vertelt met veel vakman-
schap over de verschillende soorten schof-
fels: van rond tot hoekig voor linkshandig
of rechtshandig. Daarnaast de stelen, va-
riërend in dikte en verschillend in lengte.
De zeisen, de hooivorken met verschillen-
de tanden. Ik begrijp: er is wederom een
wereld waar ik niets van weet.
Lucia is opgegroeid met deze handel. Net
als haar dochter nu stond ook zij als klein
meisje naast haar moeder in wat toen nog
het magazijn heette en leerde spelender-
wijs.

Handelsonderneming Berko is een fami-
liebedrijf. Lucia’s vader, Bertus Hogen-
berg, was een boerenzoon maar wilde he-
lemaal geen boer worden. Hij was veel
meer een handelsman. Hij had een vracht-
wagen gevuld met spullen die boeren kon-
den gebruiken en daarmee ging hij de
boerderijen langs. Aanvankelijk was dat
in Driemond bij Weesp waar de ouderlijke
boerderij stond. De boerderij werd zo’n 30
jaar geleden onteigend. Een gebeurtenis

waar Bertus zich nog steeds kwaad over
kan maken. Hij ging op zoek naar een
nieuw onderkomen en kwam zo in Neder-
horst terecht, toen nog een dorp met veel
boerenbedrijven. Daar pakte hij zijn han-
del met de vrachtwagen weer op en zijn
vrouw beheerde thuis het ‘magazijn’. Dat
was de voorloper van de tegenwoordige
winkel. Het assortiment is nog steeds ge-
richt op de boerderij maar ook op de doe-
het-zelver en de tuinliefhebber. 

Bertus en Hennie kregen drie kinderen
die nu allemaal in het bedrijf zitten. Lucia
runt de winkel en verkoopt de lichtere
bouwmaterialen. Broer Willem die het er-
naast gelegen perceel beheert, verkoopt
de zwaardere materialen en dan is er nog
broer Henny die met een soortgelijk be-
drijf in Almere zit. 

Hoewel de kinderen het bedrijf hebben
overgenomen, werken Bertus en Hennie
nog steeds mee. Bertus rijdt nog veel op de
vrachtwagen en met de heftruck. Lucia’s
zoon gaat graag met hem mee en is bijna
al net zo behendig als zijn opa. Zonder
haar moeder zou Lucia het volgens eigen
zeggen niet redden in een gezin met twee
opgroeiende kinderen. Emma is 6 en
Klaas is 9.

Op het terrein staat naast het ouderlijk
huis en een aantal schuren voor opslag
ook een lieflijk prieel. Het was het idee
van haar vader om het houten gebouwtje
op een draaischijf te zetten zodat het mee
kan draaien met de zon. Leverbaar? Ja ze-
ker.
Opa Bertus stapt van zijn heftruck en is ze-
ker in voor een praatje. Hij heeft een uit-
gesproken mening en kent zoveel mensen
en verhalen van vroeger dat je er een hele
Vreelandbode mee zou kunnen vullen....

R.B.

Restaurant Het Arsenaal, 
Brasserie Paul Fagel met de Binnentuin 

& Theaterzaal ‘Klein Arsenaal’
Welkom op de plaats waar ambiance en gastronomie elkaar ontmoeten in het 

historische decor van Naarden-Vesting. De combinatie van drie locaties met elk
een geheel eigen karakter en sfeer maakt Arsenaal Restaurants Paul Fagel uniek

en multifunctioneel. Het Restaurant Het Arsenaal, De Brasserie Paul Fagel 
en de Binnentuin en Theaterzaal Klein Arsenaal (ruim 200m2) hebben een 

gemeenschappelijk kenmerk: de gastronomische magie van Paul Fagel.
Het is onze uitdaging om u te verrassen met een arrangement dat perfect bij u 
en uw gasten past. Daarom is letterlijk alles mogelijk bij Arsenaal Restaurants

Paul Fagel. Van ingetogen, intieme lunches en diners tot grote evenementen.
Maar ook voor een onvergetelijk huwelijksfeest is Arsenaal Restaurants 

Paul Fagel de perfecte plek. Zeker omdat we sinds augustus 2009 een officiële
trouwlocatie in Naarden-Vesting zijn! U kunt zelfs het ja-woord uitspreken 

in de mediterrane Binnentuin van Het Arsenaal.

2 gangen Lunch menu à € 29,50 inclusief café complet 
3 gangen Diner menu à € 35,00

7 dagen per week geopend voor diner.
Van maandag t/m vrijdag tevens geopend voor de lunch.

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

Cursus Intuitief Schilderen
Kijk voor meer info op www.dieuwerelema.nl, 
kijken naar: Cursussen/Workshops

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

Praktijk voor Creatieve Therapie

Bedrijvigheid in en rond Vreeland
Lucia Hogenberg van Handelsonderneming Berko
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Wij begrijpen waar u heen wilt

Reisbureau Dream Travel

zijn binnen!

De nieuwe

wintergidsen 

Profiteer nu van Vroegboekkorting
oplopend tot wel 700,-!

Kom langs of kijk op www.hireisbureaudreamtravel.nl

Holland International Reisbureau Dream Travel
Meenthof 45 - Kortenhoef - 035 6568585
dreamtravel@hireisbureau.nl - www.hireisbureaudreamtravel.nl

Vanaf 1 september a.s. verzorgt ‘Liefdevol samen’ in de
Vechtstreek cursussen ZerlinesYoga met je baby of dreumes.
In Amerika, Engeland en Australië al heel populair, maar in
Nederland nog nauwelijks bekend.  ZerlinesYoga met je baby
of dreumes is een liefdevolle en dynamische manier van spe-
len tussen ouder en kind in yogavorm. De voordelen zijn tal-
rijk: kinderen worden gesteund in hun ontwikkeling, de
band tussen ouder en kind wordt sterker, ouders werken aan
hun conditie en ontmoeten andere gelijkgestelde ouders met
hun kinderen. Ouders kunnen meedoen zodra hun kindje
zes weken oud is. Vanaf het moment dat baby’s kunnen krui-
pen, schuiven ze door naar de dreumesles waar ze mee kun-
nen doen tot hun tweede jaar. Op www.liefdevolsamen.nl
staat alle informatie over de lessen die op woensdagochtend
worden gegeven bij de YOGA FLOOR in Loenersloot. Je kunt
ook bellen met Monique Hoppenbrouwers, 06-48261277.

‘Liefdevol samen’ brengt ouder
en kind dichterbij elkaar
ZerlinesYoga met je baby of dreumes 
nu ook in de Vechtstreek

Donderdag 16 september gaan de blok-
fluitlessen op de CSV-Vreeland weer van
start. Muziekvereniging De Vecht organi-
seert dat kinderen vanaf groep 4 het ple-
zier in muziek maken gaan proeven.
Van 15.20- 15.50 uur speelt de beginners-
groep en van 15.50 tot 16.30 de kinderen
uit groep 4/5 die al muzieklessen hebben
gevolgd. Docent is weer Hugo de Graaff uit
Weesp.
Het speelplezier staat voorop, en daar-
naast wordt de kinderen ritme, noten-
schrift, zang en beweging bijgebracht.

Jaarlijks vindt een eindopvoering plaats.  
Ook de oudere blokfluiter kan aan zijn
trekken komen. Voor meer informatie
mail naar: jancorstjens@gmail.com 

Iedereen die klarinet, saxofoon, dwars-
fluit, trompet, hoorn, trombone, tuba,
souzafoon of een ander harmonie instru-
ment wil gaan spelen kan ook contact op-
nemen met Jan Corstjens. Wees welkom
bij Muziekvereniging De Vecht:  blaaz-
band, opleidingsorkest en harmonieor-
kest, www.muziekverenigingdevecht.nl.

Blokfluitlessen weer van start

Ze voerden op vrijdag 13 augustus jl. de zo-
mermusical ‘Ridder Roland van Vreeland’
op met heel veel inzet, overgave en plezier.
Met schitterende ogen en met humor. Wat
een leuke avond in de uitverkochte feest-
tent op het Sperwerterrein!  En wat knap
van deze jonge deelnemers aan de musi-
cal summer course om in een week tijd
een geweldige musical in te studeren.
Zo’n 60 kinderen uit onder meer
Vreeland, Loenen en Breukelen hadden
zich voor de cursus ingeschreven. In een
week tijd leerden ze zingen, dansen, en ac-
teren van vakdocenten. De organisatie
was in handen van Robert Hoving (o.a. van
Zingenzo) en van onze energieke bodette
Sandra Boogert in opdracht van Stichting
Cultuur Promotie Stichtse Vecht. Onze

muzikale dorpsgenoot Mario Verweijen
maakt de muziekarrangementen. Maar
de meeste indruk maakten de musical-
sterren zelf. Ze speelden, dansten, acteer-
den en zongen de sterren van de hemel.
En natuurlijk vond Ridder Roland van
Vreeland, één van de de hoofdrolspelers,
na veel tegenwerking uiteindelijk zijn gro-
te liefde. Dat er zo’n prestatie in één week
tijd geleverd kan worden zegt veel over de
betrokkenheid en het enthousiasme
waarmee deze musical is neergezet. Een
initiatief dat zeker voor herhaling vatbaar
is. De organisatie dankt de sponsors en de
vele vrijwilligers. En roept mensen op zich
aan te melden als ‘vriend’ van eerder ge-
noemde stichting. Dit kan via
www.cpsv.nl . C.L.

Wat doen ze nou weer?

Schoonheidsbehandelingen met zachte en 100% natuurlijke producten
Onspannende Massages door professioneel masseur

Reiki Behandelingen  Zonnebank
We werken alleen op afspraak 0294-255425 info@enerki.nl 

We zien u graag binnenkort in ons schoonheidsatelier in Nederhorst den Berg.
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Wil je na je vakantie weer lekker fit en
strak worden? Wil je op een leuke, effectie-
ve manier werken aan je conditie, kracht,
souplesse en explosiviteit in de frisse bui-
tenlucht? Schrijf je dan in voor de
Bootcampclub in Vreeland. Bootcamp trai-
ningen zijn de laatste trend op fitness ge-
bied en bieden een trainingsprogramma
dat voor iedereen te volgen is. Een boot-
camp is een intensief outdoor fitness pro-
gramma met kracht en cardio elementen
voor een full body workout, gebaseerd op
trainingen van het Amerikaanse leger.
Dus: geen luxe sportschool, maar hardlo-
pen, intervaltraining en fitness in de na-
tuur. Vanaf half september zullen
Bootcamp Trainingen in Vreeland/Loenen
aan de Vecht worden gegeven op de dins-
dagavond en vrijdagochtend door ‘import-
Vreelanders’ Wilma Werkheim en Ruth de
Groot. Wilma geeft al enige tijd Power

Yoga lessen in haar eigen ‘Yoga Barn’ aan
de Boslaan in Vreeland en is tevens gecerti-
ficeerd instructeur voor de yoga-bootcamp
in Amsterdam. Ruth heeft jarenlange erva-
ring als all -round sport instructor. 
Heb je interesse om mee te doen, meld je
dan aan middels een emailbericht naar:
info@thebootcampclub.nl onder vermel-
ding van: Bootcamp Vreeland/Loenen via
Vreelandbode zodat we je alvast op onze
deelnemerslijst kunnen zetten en je up to
date informatie kunnen sturen over start-
datum, tijden en afspreeklocatie. Er zal
worden getrained met maximaal 20 per-
sonen per groep dus wees er snel bij!  
Meer informatie kun je vinden op
www.thebootcampclub.nl.
Je kunt natuurlijk ook telefonisch contact
opnemen met:
Wilma Werkheim: 06 52 38 07 01 of 
Ruth de Groot: 06 48 93 28 88.

Bootcamp training: 
nieuwe trend in Nederland

Gymnastiek en sportvereniging DOS
Vanaf 30 augustus gaan
de lessen weer van start.
en bij de meeste lessen is
er nog plaats voor nieuwe
leden. De badminton-
groep zit momenteel vol,
mocht er belangstelling

van meerdere personen zijn dan wordt er
gekeken naar uitbreiding van de uren.
Voor de damesgroep hebben we helaas
nog geen leiding gevonden. In verband
met het geringe animo het afgelopen sei-
zoen voor de ouder&kind gym, komt deze
les voorlopig te vervallen. Bij alle lessen
kunt u eerst twee proeflessen volgen voor
u besluit lid te worden. Bij de boksles op
de vrijdagavond zijn nieuwe leden weer
van harte welkom. Deze les is voor jon-
gens en meisjes vanaf 14 jaar maar ook
voor volwassenen. Voor meer informatie

kunt u terecht bij de leiding in de gymzaal
of op de website van DOS: www.dosvreel-
and.nl
Ook dit jaar gaan de jeugdleden van gym-
nastiek en sportvereniging DOS Vreeland
weer hun best doen om zoveel mogelijk lo-
ten van de Grote Club Actie te verkopen.
Vanaf zaterdag 11 september gaan de
jeugdleden met de intekenlijsten op pad.
De loten verkopen we met een eenmalige
automatische incasso (net als bij de kin-
derpostzegels). Dit heeft als groot voor-
deel dat de kinderen niet meer met con-
tant geld over straat hoeven. Ook hoeven
de leden nu maar één keer op pad. U krijgt
namelijk geen tastbaar lot meer, maar  het
lotnummer komt op uw bankafschrift te
staan. Van elk verkocht lot is 80% voor
onze club, dus koop een lot en steun de
plaatselijke vereniging DOS. 

Dodaarslaan 10-14, Kortenhoef

Gaat u voor de meest actuele aanbiedingen naar 
“ www.dewereldvandranken.nl”

Op 24 juli j.l. is mevrouw Aalderink - van
Groen na een bewogen leven in haar
slaap overleden.
Mevrouw Aalderink (1924) was echtgeno-
te van H.J. Aalderink, die vele jaren de
Vreelandpost maakte, en moeder van 4
zonen. Zij was een veelzijdige, religieuze
vrouw, zij speelde prachtig piano en was
daarnaast een voorbeeld voor gezond le-

ven; als zij onderweg ging, deed ze dat al-
tijd op haar fiets. Weer, wind en zelfs los-
lopende honden weerhielden haar er
nooit van met haar fiets op pad te gaan of
om elke zondagochtend naar de Kerk in
Loenen te fietsen voor God’s woord. 

Onze gedachten en medeleven gaan uit
naar haar kinderen en naaste familie. Wij
wensen hen veel sterkte toe in deze moei-
lijke periode. 

In Memoriam

Afgelopen seizoen heeft onze afdeling weer een beginnerscur-
sus voor het Eenheidsdiploma georganiseerd. Alle deelnemers
zij hiervoor geslaagd. Zij waren allen van mening dat een oplei-
ding voor het EHBO-diploma in deze huidige tijd toch eigenlijk
een must is.
De meeste ongelukken gebeuren in en om het huis. Voordat de
dokter of een ambulance ter plaatse is gaan kostbare minuten
verloren. Het kan heel belangrijk zijn om eerste hulp te verle-
nen, denk maar eens aan een hartaanval of iets dergelijks.
Hierbij telt echt elke seconde. Om hier wat aan te doen kunt u
een EHBO-cursus gaan volgen. Dit is zeker ook belangrijk bij de
vele huisongevallen. Dan raakt u niet direct in paniek omdat u
weet wat u moet doen.
Er zijn reeds enkele geïnteresseerden voor een cursus. Bij vol-
doende deelname zijn wij voornemens om in november 2010
weer een beginnerscursus te starten, waarbij ook de hartreani-
matie wordt aangeleerd. Tevens wordt er geleerd hoe U de AED
(Automatische Externe Defibrillator) moet bedienen. Kosten: ¤
195,-  incl. examen. De oefenavonden worden gehouden op
woensdagavond in het Dorpshuis te Vreeland.

Bent u geïnteresseerd bel dan voor inlichtingen met:
Henk Griffioen, tel. 0294-231846 of Elly Schot, tel. 0294-234508
Of kijk op de web-site: www.ehbo-vreeland.nl, voor een aanmel-
dingsformulier.

Beginnerscursus EHBO
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Tel.: 0294 237 068    www.fysiotherapievreeland.nl

Ga toch fietsen!
Wandelend over de Alambertskade op
een zomerse dag in juli ontkom je er niet
aan. Hond van de lijn, oh nee, toch maar
weer aan de lijn. Ogen voor je en achter
heb je nodig om niet van schrik elke keer
in de berm te belanden. Waarom bellen
fietsers eigenlijk niet? Het moest in de
Schijnwerper maar eens over fietsers
gaan. Begon het seizoen voor wielrenners
niet veelbelovend met een Giro d’Italia
door Vreeland? 

Oh, kijk!
In tegenstelling tot Loenen waarbij je al op
kilometers afstand de toren van de Grote
Kerk als ijkpunt kunt nemen, krijg je bij
Vreeland eerst het gevoel verkeerd te zijn
gefietst. Tenminste, als je binnenkomt
langs het benzinestation. Of door het
Amsterdam Zuidoost aandoende fietstun-
neltje komt met afgebladderde verf en
graffiti en waar de wanden je tegenwoor-
dig in het voorbijgaan ook nog: “Wat denk
je er zelf van?” toeroepen. Maar wie de eer-
ste keer nietsvermoedend doorrijdt wacht
de oase die bij menigeen een kreet van ver-
wondering ontlokt. Althans als je de moei-
te neemt om even te vertragen. Om te ont-
dekken hoe leuk die winkeltjes in de
buurt van de brug zijn en hoe lekker de
koffie in Vreeland smaakt. Voor onze win-
keliers en horeca zijn de fietsers een ze-
gen! En ze kwamen in grote getale.

Spring eens wat vaker op de fiets!
Zelfs de laat grijze generatie trapt tegen-
woordig stevig door op hun, steeds vaker
op maat gemaakte, al dan niet elektrische
fiets in design van deze tijd. Wat nou
omafiets? Maar die is dan weer helemaal
populair bij de jeugd: op een ouwe fiets
moet je het leren. 
Nu we toch aan het observeren slaan: wiel-
renners gaan net als zeilers altijd met el-
kaar een wedstrijdje aan. “Oooh” roept de
racefietsende zestiger met een verwron-
gen gezicht uit als hij net iets te snel de
overgang van asfalt naar klinkers neemt
bij de kruising Lindegracht - Breedstraat.
Hij wordt op de hielen gezeten door een
jong gehelmd stel in een glad oranje wie-
lertenue. Met zo’n goed aansluitend
broekje. Koersbroeken noemen ze die,

wist u dat? En dito hemdje. Wat overigens
voor een heel andere dame op een race-
fiets, in een charmant openvallend halter-
tje met stipjes (serieus!), weer niet zo’n
overbodige luxe was geweest. 
Vooral mannen in groepjes zijn rücksicht-
slos. Ze denderen door het dorp en je moet
er plaatsvervangend niet aan denken dat
ze plotseling moeten remmen.  Want hun
schoenen zitten vast aan hun fiets geklikt.
Om los te komen is een ongelooflijk goed
geoefend rukje met de voet naar opzij no-
dig. Niet omhoog dus, zoals je in reflex
zou doen, want dat helpt geen r... . 
En kijk, daar gaat op zondagochtend een
stel van rond de 50 over de Bergseweg. Hij,
voorop op zijn nieuwe racefiets, heeft er
zin in. Zijn vrouw daar zo’n 10 meter ach-
teraan,  op zijn oude fiets. Zij kijkt erbij
alsof ze eigenlijk liever een stukje was
gaan Nordic walken. Alles gaat een beetje
stroef, de versnelling te zwaar, het zadel
te laag. Daar fiets je dan met je goede ge-
drag. Gezellig keuvelen naast elkaar is er
niet meer bij.

Wie vroeger meezong met Boudewijn de
Groot weet hoe sterk de eenzame fietser is
die kromgebogen over zijn stuur tegen de
wind, zichzelf een weg baant. Dat geeft
fietsers hun portée. Niet toevallig zijn er
heel wat Vreelanders die zich racend, ATB-
end of liggend, op hun fiets een wegbanen
naar hun werk, tot in Amsterdam aan toe,
of naar een school of een station in de
buurt.  Hun vrijheid tegemoet. Net als het
leven, soms wind tegen en soms in de rug!

Booming bikes
Wie denkt dat Nederland nog steeds het ul-
tieme fietsland is zal zijn idee daarover
moeten bijstellen. Volgens de Vogelvrije
Fietser, het ledenblad van de Fietsersbond,
veroveren fietsers de wereld. In bijvoor-
beeld Kopenhagen zijn, om het autover-
keer terug te dringen,  speciale fietssnelwe-
gen aangelegd voor de nog veel sneller dan
wij fietsende Deen. Dubbelbaanse paden
dwars door de stad met bovendien: eentje
voor de snelle en eentje voor de nog snelle-
re fietser. Compleet met helmpje op.
Misschien ook iets voor Amsterdam? Of
een andere grote stad?
Maar niet voor Vreeland. Stel je asfalt voor
- en geen kuilen meer - op de Alamberts-
kade. Daar moet je toch niet aan denken.
Dan kun je zelfs beter als wandelaar een
helmpje overwegen. A.W.

In de schijnwerper...   
De fietsers van Vreeland

Aloys Hageman
Voorstraat 15 Vreeland

Tel.: 0294-231514 Fax: 0294-230559

Het adres in Vreeland voor
al uw DAGverse producten.

Vanaf nu: 
BROOD en BANKET van 

Bakkerij VOOGES

Bake Off
In de winkel afgebakken

Broodjes en koeken

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



Verkoop 

Mode/Accessoires
Geschenken

Open: Dinsdag 13.30 - 18.00 uur

Woensdag 10.00 - 13.00 uur

Donderdag 13.30 - 18.00 uur

Vrijdag - 10.00 - 18.00 uur

Zaterdag 10.00 - 16.00 uur

Brugwachtershuisje 

Voorstraat 13 Vreeland Tel 0294 234994

WELKOM!

Hebben jullie allemaal een fijne vakantie
gehad? Nu weer hard werken op school!
In de Vreelandbode van deze maand kun
je lezen over het zomermusicalproject. 60
kinderen van verschillende scholen uit de
regio hebben in de vakantie 5 dagen geoe-
fend om op vrijdagavond 13 augustus (de
geluksavond van de heksen) hun musical
op te voeren. Ook kun je lezen over het lek-
kere weer van voor de vakantie en hebben
Maaike en Sophie een tekening gemaakt
van de CSV over 100 jaar. En wist je al dat
we een echte filmheld in het dorp hebben
wonen? Bart de Veer speelt mee in de nieu-
we Dik Trom film. En in de laatste week
van de vakantie hebben veel kinderen
weer meegedaan met het huttenbouwen.
Een aantal groepjes hebben geschreven
hoe ze het vonden. 

Veel leesplezier!

HUTTENBOUWEN!

Ik vind het leuk om mee te doen aan het
huttenbouwen. 
Thomas, Kik, Emanuel, Max.ve, Max.va,
Quinten, Davido, Ilan, Matroos, Puberen

Huttenbouw is superleuk. We krijgen een
spooktocht maar wij zijn niet bang. We
hebben een super coole hut! Het wordt ge-
zellig in de nacht! Want wij sexy ladies
staan op de wacht! Het wordt supergezel-
lig in de hut!
Margaux, Sophie S., Jet, Judith, Lisanne,
Maaike, Annemaartje, Lieve, Sifke, Sophie C.

Wij gaan naar groep 6. Dit is onze eerste
keer. Wij vinden huttenbouw heel leuk.
Wij gaan niet slapen maar wij gaan vee-
sten. Wij hebben de gezelligste hut en we
hebben een bar. 

Isabel, Lieke, Esmée, Maud, Maartje, Marina,
Bibbi, Ordalisa, Nena, Bente, Benthe

De burgt zonder naam is de coolste hut en
de buren van ons zijn pipo’s! 
Deze hut is van Willem, Tijn, Dirk, Pieter,
Ruben, Jop, Jord, Joep, Stan, Rutger en Philip

Hallo allemaal! Wij bouwen een hut:
Femme, Tirzah, Sterre en Meike. Wij gaan
na de zomervakantie naar de middelbare
school. Femme en Tirzah gaan naar het
Veenlandencollege. Sterre gaat naar het
rolandholstcollege en Meike gaat naar het
Vechtstede college in Weesp. 

Huttenbouw was erg leuk. Het slapen
wordt ook erg leuk!! We hebben een
mooie hut gebouwd. Het is alleen wel erg
jammer dat de hut weer afgebroken moet
worden. Het was een erg leuk eind van de

w: www.orthodontiepraktijkhilversum.nl

Toverkikker verlaat
Ponderosa
Per 1 september verlaten juf Sandra én de Toverkikker boer-
derij de Pondarosa aan de Kleizuwe in Vreeland. Na jaren van
creatieve workshops en gezellige verjaardagsfeestjes gaat
Sandra zich meer specialiseren in evenementenorganisatie
en bedrijfsfeestjes. “Ik heb nog zoveel plannen”, vertelt
Sandra enthousiast, “ik vind het begeleiden van kinderfeest-
jes hartstikke leuk, maar merk dat het niet meer te combine-
ren is met het lesgeven op school én het organiseren van gro-
tere evenementen zoals de zomermusical, de kerstmarkt in
Vreeland en workshops die ik op bedrijven geef. Gelukkig
heb ik een leuke opvolgster gevonden die doorgaat met het
verzorgen van feestjes op de Pondarosa”. Juf Marjolein, het
nichtje van boer Johan die in het dagelijks leven welzijns-
werk doet, heeft er heel veel zin in! Op de website van de
Toverkikker - www.detoverkikker.nl - staan haar contactgege-
vens. Juf Sandra bedankt boer Johan voor de gezellige samen-
werking en wenst juf Marjolein en alle kinderen heel veel
plezier toe op de boerderij!

Wilt u ook adverteren? Mail naar:

info@vreelandbode.nl

10 augustus 2010 De Vreelandbode
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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 2010

www.tunfun.nl V
rB

�

Lezen is goed, luisteren anders

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

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

Een hoorspel: Het  perfecte cadeau,
ook voor jezelf. 

Voor Vreelanders speciale kortingen!

Voor meer informatie en om te bestellen:
www.hoorspelfabriek.nl

Voorstraat 21  Tel: 237304

Nu ook te koop bij Tierelantijn!!!

vakantie! Iedereen die geholpen heeft be-
dankt voor jullie hulp!
Renske gaat naar de eerste, Merel en Hanna
naar groep 8 en Amber naar groep 6.

Wij zijn de beste groep! 
Tommy, Jelle, Thijmen, Sander en Casey

Wij baseren onze hut op Nanda. U kent
het beest, de panda. Zelfs dat beest is niet
te vergelijken met onze Nanda. En in dit
wisselvallige weer denken wij aan Nanda
elke keer. Al zitten we met regen in de put,
door Nanda blijven we goed werken aan
onze hut!!!!
Met vriendelijke groet, Graaf Nanda de II,
CC/CSV

VAKANTIESCHAT-
KIST KNUTSELEN

Als je een fijne vakantie hebt gehad dan
kun je daar een vakantieschatkist van
knutselen.  Hiervoor heb je een schoenen-
doos nodig. Op de zijkanten van de doos
plak je mooi gekleurd papier. Op de ach-
terwand (in de doos) plak je een landkaart
van de omgeving waar je je vakantie hebt
doorgebracht. Met een viltstift markeer je
de plek waar je gelogeerd hebt. Dus de
plek van de tent, het huisje, het hotel enz. 
Links en rechts kan je ansichtkaarten
en/of plaatjes uit een folder plakken. 
Allerlei andere dingen van je vakantie, ste-
nen, schelpen, een ketting of gekocht sou-
venir, leg je op de bodem. Je hebt dan al-
tijd een leuke herinnering aan je vakan-
tie. Veel knutselplezier!

ZOMERMUSICAL

Vanaf maandag 9 augustus tot en met
vrijdag 13 augustus waren er musical
lessen in Vreeland. We werden in 3 groe-
pen verdeeld. A B en C. Ik zat in A. We
leerden dansen door Sabrina, zingen
door Robert en acteren door Ivon. En je
leerde echt een heleboel. De kinderen
waren allemaal heel aardig.
Op de laatste dag was er een optreden
van de kinderen. Een voorstelling om
19.00 en eentje om 20.30. De 20.30 kin-
deren hadden veel bezoekers.
Ik vond het geweldig en heel erg leuk.
Maar ik was wel een beetje zenuwachtig.
Van mij betreft mag het nog wel een
keer. Lieke Marseille 

DE EERSTE
SCHOOLDAG

De eerste schooldag van de CSV begon met
veel wind en regen. Gelukkig mochten jul-
lie de hele dag binnen zitten om lekker
hard te werken... 
In de pauze was het gelukkig even droog.
Volgende week maandag 30 augustus
wordt er in de weekopening bekend ge-
maakt wat de nieuwe naam van de school
wordt. Ook krijg je dan de nieuwe website
te zien en kun je zelf bekijken of het nieu-
we school-gym-t-shirt jou leuk zal staan!
Deze t-shirts kun je dan, vanaf maandag,
kopen in de hal van de school. Doe dat
snel want donderdag 9 september gaan
we gezellig met de bus op schoolreisje!
Een fijn schooljaar toegewenst van alle
juffen en meesters! 

Gezellig 1-4 pers. boshuisje te huur in Bergen op Zoom.
Met mogelijkheid voor het opzetten van tenten. Meer info op 
www.boshuisjebergenopzoom.nl  of bel Sandra: 0294 231182 (na 19.00 uur) 
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VREELANDSE RESTAURANTWEEK
Er zijn nog plaatsen beschikbaar!

Lunch 3 gangen 30,00 p.p.
Diner 3 gangen 35,00 p.p.

Van te voren te reserveren op
woensdag 1 september, donderdag 2 september en

vrijdag 3 september

ZONDAG OPEN
U kunt lunchen en dineren op zondag

Lunch van 1200 - 1400 en diner van 1800 - 2100
Natuurlijk bij mooi weer op het terras!

JULI en AUGUSTUS
In juli en augustus 2010 zijn wij op de maandag

en de dinsdag gesloten

Tot ziens in de Nederlanden,
Wilco & Caroline Berends 

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

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

Visprinses Renate

Verse vis, dagelijks vers aangevoerd! 

Iedere  donderdagochtend 

op de Fetha.

De dagen worden langzaam maar zeker
weer korter en ‘s avonds wordt het dage-
lijks zo’n 2,5 minuten eerder donker. Op
25 augustus gaat de zon onder om 20.42
uur en op 25 september is dat rond 19.30
uur. Eind augustus is Jupiter weer te zien.
Op 26 augustus is deze reuze-planeet als
een heldere ‘ster’ te zien linksonder de op-
komende maan, laag in het oosten. In de
loop van de nacht klimmen de twee he-
mellichamen door de draaiing van de
Aarde steeds hoger aan de hemel. Het is
nu leuk om in de volgende nachten te kij-
ken hoe de schijnbare afstand tussen
Jupiter en de Maan steeds groter wordt. De
Maan heeft 29 en een halve dag nodig om
eenmaal rond de Aarde te draaien. In die
tijd komt de Maan eenmaal minder op
dan de Zon. Of om het anders te zeggen: in

29,5 dagen komt de Maan 28,5 maal op.
Een Maan omronding van de Aarde duurt
dus 1 dag en 50 minuten en daarom komt
de Maan gemiddeld iedere dag zo’n 50 mi-
nuten later op. Dat is een gemiddelde
waarde, omdat de Maan een ellipsbaan
om de Aarde beschrijft, en daarom soms
sneller en soms langzamer beweegt. In
het ene geval komt ze de volgende dag
maar 15 minuten, en in het andere geval
liefst 1,5 uur later op. Jupiter, intussen, be-
weegt eens in de 12 jaar om de zon en is in
augustus en september in ongeveer het-
zelfde stukje hemel te vinden. De Maan
lijkt daarom eerst van Jupiter weg te bewe-
gen en na twee weken is het net of de
Maan weer langzaam naar Jupiter toe-
loopt, maar dan van de andere kant.

H.L.

Hemel boven Vreeland

Lezers schrijven
Publicatie uitbreiding De Nederlanden
Beste dorpsbewoners,

Op zaterdag 24 juli is er door Dhr. Kool een
publicatie in de Telegraaf gedaan m.b.t.
onze uitbreidingswensen van de
Nederlanden. Helaas is dit anders gepubli-
ceerd dan wij zelf voor ogen hadden. De
journalist was bij ons omdat onze somme-
liers 1e en 2e zijn geworden op het NK
sommelier. Wij hebben hem, ter informa-
tie, de tekeningen van de gewenste uitbrei-
ding laten zien. Blijkbaar was dit een pri-
meur en heeft hij dit gepubliceerd. Dit is
uiteraard door andere media ook opge-
pikt, en dan ook vaker verkeerd gepubli-
ceerd.

Onze plannen  voor een uitbreiding staan
nog alleen op tekening. Wij hebben per-
soonlijk onze directe buren van de
Nederlanden ingelicht over onze wensen.
De bouwaanvraag ligt niet bij de
Gemeente en er is dus tot op heden niks
meer dan alleen een tekening. Wel zijn we
met de Dorpsraad in beraad m.b.t. het par-
keren in het dorp en wat onze uitbreiding
daar aan invloed op zou hebben.
Als er vragen zijn hieromtrent kunt u al-
tijd contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,
Wilco & Caroline Berends
Restaurant Hotel de Nederlanden

Vrouwen van Nu is de grootste landelijke
vrouwenorganisatie met ongeveer 48.000
leden.
Die leden zijn verdeeld over 539 afdelin-
gen. De bond bestaat dit jaar 80 jaar, een
groots jubileum met als hoogtepunt een
symposium op 11 oktober met als thema
‘Vitaal platteland’.  Een kleine afdeling
met 34 leden, die in Loenen en Vreeland
wonen, weet maar al te goed hoe belang-
rijk een “dorp in topvorm” is. Zeker nu de
gemeentelijke herindeling voor de deur
staat. Deze afdeling viert komend seizoen
het 55-jarig bestaan. Zijn er vrouwen in
Vreeland die daaraan mee willen doen?
Kom vrijblijvend kennismaken.
Misschien kunnen we U daarna als lid be-
groeten.

Wij komen bijeen in  “De Lichtkring”,
Kerkstraat 4 in Loenen, meestal op de 3e
donderdag van de maand. Daarnaast wor-
den excursies georganiseerd en af en toe
een fietstocht of gezamenlijk etentje.

Het programma voor het 
seizoen 2010 - 2011:
Koffiedrinken bij het fruitbedrijf Drogen-
broek aan de Oostkanaaldijk en bezoek

aan de landwinkel met verantwoorde pro-
ducten. Op de 1e avond in september ver-
telt de heer van Drogenbroek over zijn be-
drijf met “smaakvol” fruit. 

In oktober horen we een boeiend verhaal
over vleermuizen. 
De Vreelander de heer W. Broex houdt in
november een relaas over demografie: ver-
grijzing, ontgroening en krimp. 
In december worden kerstverhalen en ge-
dichten vertolkt met omlijsting van een
speeldoos. 
De geschiedenis van de Burgerlijke Stand
en het naamrecht vanaf ca. 1800 krijgt
aandacht in januari. 
De Loenense dierenarts mevr. E. Go-Colijn
vertelt in februari over haar opleiding en
over “interessante” klanten in haar prak-
tijk. Inbinden van dierbare documenten
en het restaureren van boeken, waaron-
der Statenbijbels,  vormen het onderwerp
in maart. En dan ..... is er de lustrumvie-
ring in april.

De secretaris mw. T.J. van Wageningen-
Koopman geeft graag nadere inlichtingen
tel. 0294 23 18 07.

NBvP Vrouwen van Nu 
starten het nieuwe seizoen
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Vorige maand las u hoe het kwam dat
Bernard van Leer zijn fabriek hier in
Vreeland in 1930 kocht. Vijftien jaar later,
tijdens de Tweede Wereldoorlog, verkocht
de Joodse Van Leer onder dwang zijn fa-
briek voor een schijntje aan de Duitsers en
kon hierdoor veilig vluchten naar
Amerika. Paulus Gerardus Groen werd tij-
delijk directeur. Na de oorlog keerde Van
Leer terug naar Vreeland en kocht zijn be-
drijf terug van de Duitsers. Het bedrijf had
het gedurende de oorlog erg goed gedaan
en Van Leer stortte zich weer met veel
energie op zijn werk. Zijn bedrijf, dat zich
oorspronkelijk op verschillende soorten
verpakkingen richtte, was sinds de jaren
dertig gespecialiseerd in vaten en sluitin-
gen van vaten en was door diverse overna-
mes erg groot geworden. Daarbij bouwde
hij overal ter wereld waar vaten nodig wa-
ren, bijvoorbeeld daar waar olie uit de
grond werd geboord, een fabriek. Het was
immers veel functioneler ter plekke sta-
len platen om te buigen tot holle vaten, in
plaats van lege vaten, hele dure ‘lucht’ die
veel ruimte inneemt, te vervoeren. De
vraag naar vaten met het gepatenteerde
sluitings-systeem bleef groeien, waardoor
het bedrijf uitgroeide tot een wereldcon-
cern met ruim 50 vestigingen. Bernard
van Leer reisde de hele wereld af om zijn
fabrieken te bezoeken, eerst per gewoon
vliegtuig, later in zijn eigen omgebouwde
DC4 met lounge, kantoor en slaaphutten.

Bekendheid verwierf hij ook met zijn ‘mo-
biele vatenfabriek’ die hij begin jaren ‘50
showde op internationale tentoonstellin-
gen en congressen. Een aantal vrachtwa-
gens waren zo omgebouwd dat zij, als ze
aan elkaar gekoppeld werden, het hele
productieproces van de vaten konden uit-
voeren. Aan de ene kant ging er dus een
plaat staal in en 25 minuten later kwam
aan het einde van de ‘slinger’ vrachtwa-
gens een kant en klaar vat naar buiten rol-
len. De markante Van Leer, vol initiatieven
en met een grote handelsgeest, overleed
in 1958 aan een hartaanval en werd begra-
ven in Jeruzalem. Zijn opgebouwde ver-
mogen bracht hij onder in de Van Leer
Foundation, een belangrijke fondsenver-
strekker voor projecten op het gebied van
de rechten van het kind. Het is zelfs sinds
dit jaar het rijkste goede doelenfonds van
Nederland, rijker dan het VSB fonds of
Natuurmonumenten! Maar niet alleen
voor goede doelen ‘ver weg’ zorgde Van
Leer, hij stond ook tijdens zijn leven al be-
kend om de goede zorg voor zijn werkne-
mers, met name sinds de jaren vijftig,
toen de zaken een grote vlucht namen. Zo
richtte hij een eigen pensioenfonds en so-
ciale voorzieningenfonds op voor zijn
werknemers, sponsorde vele dorpsactivi-
teiten en stelde hij de kantine open voor
de Verenigingen van Vreeland. Over deze
sociale aspecten van Van Leer leest u vol-
gende maand meer! J.J.

Vreeland vroeger...

...en nu!

Van Leer - deel 2

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.

TON VERNOOIJ
! Super vers !

do - vr - zat
SLAGERIJ

Van onze scharrelrunderen
• Magere Runderlappen  600 gram  € 5,00 
• Rib-Eye                       2 stuks     € 7,00 
• Mini  runderrollade        4 00 gram  € 5,00 
• Zuiglamsbout               500 gram  • 9,90

TON VERNOOIJ, slagerij
Brugstraat 2, Nederhorst den Berg, Tel: 0294 -251204

S
SLAGERIJ

S

“Bij ons elke dag het heerlijkste
brood en banket in de omgeving.
Verser en heerlijker kan niet”

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

E-mail klopperaannemers@planet.nl Telefoon 0346 - 251639
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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

Omdat ik, vanaf zijn huis aan de Singel ge-
zien, op de route woon, komt Henk de
Haan mij thuis ophalen. We wandelen in
een stevige pas en nog voor we op de
Kleizuwe zijn heeft hij al veel verteld.
Gelukkig maar, want deze Oer-vreelander
heeft veel te vertellen. 

Heel erg oer
Zowel van moeders als van vaders kant
gaan de roots ver terug. In het houten
huisje aan het eind van de Molenvliet ach-
ter de gereformeerde kerk woonden zijn
overgrootouders al en is zijn grootmoeder
van moeders kant geboren. Tot eind jaren
zestig stond dit huisje er nog.
Overgrootvader van vaders kant woonde
op Herderslust aan de Loenenseweg. Na
een uitstap van Henk’s grootvader naar
Portengen, keerde hij terug naar Vreeland
om aan de slag te gaan op de boerderij in
het Vossenhol (later de Vossenlaan). Later
vertrok hij met zijn gezin naar de boerde-
rij tegenover de molen aan de
Nigtevechtseweg, die later door Henk’s va-
der werd overgenomen en waar Henk ook
is geboren. Henk heeft er zelf nog een stuk
grond met fruitbomen. 

Op zee
Na zijn schoolperiode aan de CSV en de
Mulo gaat hij naar de Hogere Zeevaart-
school en 2 jaar later zit hij als 18 jarige
scheepswerktuigkundige bij de Holland
Amerika lijn, waarvoor hij vrachtschepen
voer. Ook voer hij op een oud passagiers-
schip met een groep studenten die voor
hun studie een wereldreis maakten, van
New York naar de Middellandse zee  en
Zuid Amerika en via het Panama kanaal

naar Los Angeles en vandaar door de
Stille- en de Indische oceaan weer terug
naar New York. Een fantastische reis, waar
Henk ook goed de handen uit de mouwen
moest steken, want de boot de Rijndam
was enorm gedateerd. Buizen moesten
met betonblokken worden omgoten om
afgedicht te worden zodat er geen zeewa-
ter doorheen kwam. 

Na deze reis gaat Henk weer voor de
vrachtvaart. Hij vertelt honderduit over
de havens waar hij dagen voor de wal lag.
Het laden van de schepen werd in de loop
der jaren natuurlijk steeds efficiënter,
maar dat vond Henk afbreuk doen aan de
romantiek. Juist het havengebeuren,
soms lag je er weken, omdat van alles ge-
controleerd moest worden, vond hij mooi.

Van Tanzania naar Vreeland
Hij meldt zich aan bij de Stichting
Nederlandse Vrijwilligers en wordt uitge-
zonden naar Tanzania. Hij gaat werken in
Ruvuma, een gebied groter dan
Nederland, waar hij bedrijfjes helpt opzet-
ten. In de vier jaren die hij er zit wordt hij
bekend bij de bevolking, iedereen kent de
“Mzungu” (de blanke) met zijn technische
handjes en de motorfiets waarmee hij
door het land crossed. Ook ontmoet hij er
Katie, een biologe uit Amerika die voor
het Peace Corps visvijvers in Tanzania aan-
legde. Na Tanzania reizen de twee door
Europa, op bezoek bij de vrienden die ze
via het vrijwilligerswerk hebben gemaakt.
Daarna gaan ze op bezoek bij de familie
van Katie in Amerika, om uiteindelijk
naar Vreeland terug te keren. 

Henk gaat bij de wilde vaart, de wereld
weer over en bestemming onbekend. Hij is
zelfs bijna te laat voor z’n eigen huwelijk
in Vreeland omdat het schip vast zat in
Odessa. Ze gaan wonen aan de Hendrik
van Viandenstraat en krijgen 2 kinderen,
Mary Anne en Pieter. 

Henk verruilt het vaargebeuren voor de
wal en wordt na een jaartje uitzendwerk
via Start naar Van Leer gestuurd. 
Hij werkt nog steeds bij Van Leer, inmid-
dels Greif, en is nu Project Manager. Hij is

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

Smederij NIESSEN
• SIERSMEEDWERK
• BUITENLANTAARNS
• LAS- EN REPARATIEWERK

Rondje Zuwe
door  Grace Inklaar

Computer: • onderhoud 
• installatie
• netwerk

Woning: • klein onderhoud

Matthew Hess
Fetha 6, 3633 CT Vreeland

Mob. 06 - 15051410
compuvine@xs4all

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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één van slechts 2 mensen (van de 140) bij
Greif die in Vreeland woont. Hij benijdt de
mensen die elke ochtend de file ingaan
niet en vindt het fijn om op de fiets naar
zijn werk te gaan. Jaren geleden was de
meerderheid van de werknemers
Vreelander en had van Leer een centrale
rol in het dorp. We lopen aan het eind van
ons rondje het donkere Greif-gebouw bin-
nen en op een foto uit 1952 in de hal zie ik
de circustent nog staan. Henk herinnert
zich het 50-jarig bestaan van de CSV, dat
gevierd werd in de kantine van Van Leer
en tijdens de verbouwing van de CSV rond
diezelfde tijd heeft er nog een klas een tijd
les gehad in een van de kantoorkamers
hier. 

Vrije tijd
Henk is regelmatig te vinden in de boom-
gaard op de Nigtevechtseweg. Daarnaast
houdt hij nog steeds van reizen en motor-
rijden. Hij is met zijn broers en zwager
door Europa getrokken, en heeft met
zoon Pieter achterop door Amerika en
Canada gereisd. Beide kinderen studeren
inmiddels, maar zijn nog veel thuis. 
Ik vraag hem wat hij het mooist aan
Vreeland vindt. Hij denkt na, vindt het
hele dorp mooi en kiest dan voor het zicht
als je van de Spoorlaan naar het oude deel
rijdt, bij de brug. We lopen naar buiten, en
ik zie de lampjes van de brug branden. Het
is al laat, daar heb ik door het boeiende
verhaal niets van gemerkt. 

augustus 2010 15

Nederhorst den Berg

ervaren PIANOPEDAGOGE

Angela van Hal-Keller

- privé pianolessen voor kinderen en volwassenen
(mogelijkheid tot het nemen van proeflessen)

- jaarlijkse voorspeelavonden

- maandag, woensdag en donderdag beschikbaar

U kunt informatie verkrijgen:
Uiterdijksehof 46
1394 JN Nederhorst den Berg
Tel: 0294257498/ 0640620276

Lekker schilderen na de zomer?
Schildercursus in De Spot
Vanwege de geplande verbouwingen in cultureel centrum
De Spot in Nederhorst den Berg zijn er minder activiteiten
gepland voor dit najaar. Toch gaat in september de acryl
schildercursus van Hannelore Houdijk gelukkig door!
Deze schildercursus is voor zowel beginners als gevorderden
en richt zich op de persoonlijke ontwikkeling van de cursist. 
Hannelore: ‘Iedereen heeft een eigen stijl en manier van
schilderen. Deze cursus is een speelse ontdekkingstocht naar
je eigen mogelijkheden. Er komen soms mensen binnen met
weinig zelfvertrouwen die zeggen niet te kunnen schilderen
en na een paar simpele aanwijzingen de prachtigste schilde-
rijen maken. Ze staan dan versteld van zichzelf en dat is ge-
weldig om te zien!’ De combinatie van academische technie-
ken en eigen creativiteit maken deze cursus ideaal om (beter)
te leren schilderen. Docent Hannelore Houdijk is professio-
neel kunstschilder en geeft al ruim 10 jaar enthousiast schil-
derles, waaronder de laatste twee jaar ook in De Spot. Sinds
begin dit jaar is ze ook in Nederhorst den Berg gaan wonen.
Haar eigen schilderstijl is fotorealistisch. Ze is portretspecia-
list en gebruikt frisse heldere kleuren en grote formaten. 
Geniet mee met deze gezellige en leerzame acryl schildercur-
sus en schrijf je in! En wees er snel bij, van de 12 plekken zijn
er nu nog 6 beschikbaar. Inschrijven kan nog t/m 30 augus-
tus (vol is vol). Woensdagavond 1 sept t/m 10 nov 2010 (10 les-
sen) van 19.30 - 22.00 uur. 
De kosten zijn € 210,- euro inclusief materiaal. Inschrijven via
hannelorehoudijk@gmail.com of bel 06 28945022
Website: www.hannelorehoudijk.punt.nl

Zondagmiddag 22 augustus zat de grote
kerk in Vreeland bomvol met vrienden, fa-
milie, gasten, collega’s en andere betrok-
kenen om aanwezig te zijn bij de af-
scheidsdienst van Richtsje Abma. Na 10
jaar dominee geweest te zijn in ons dorp,
gaat zij nu in Huizen aan het  werk. De
muzikale dienst vol symbolische teksten
en liederen was mede een eer- en een
dankbetoon aan Richtsje, die veel bete-
kend heeft voor de Vreelandse gemeen-
schap. “Als wat voor een dominee zal ik
herinnerd worden” vroeg zij zich af aan
het einde van haar preek, waarin het the-
ma ‘een nieuw begin’ centraal stond. 

Waarschijnlijk als de betrokken dominee
die altijd pleitte voor naastenliefde, voor
respect voor de medemens, voor het zich
verplaatsen in een ander, voor het over je
eigen muurtje kijken en eens een com-
plimentje geven. Als de dominee die de
soms abstracte Bijbelverhalen kon verta-
len naar herkenbare situaties uit de reali-
teit, waardoor zij beter begrepen werden,
ook door kinderen. Als de dominee die het
initiatief nam voor vele inspirerende
avonden met diverse sprekers onder het
thema ‘Wat bezielt ze”. Als een stimule-
rende persoon die graag mensen met el-

kaar in contact bracht, een luisterend oor
bood aan mensen die daar behoefte aan
hadden, ernst kon combineren met hu-
mor en een goede voorbereiding van een
dienst samen liet gaan met improviseren
en inspelen op de situatie. 

Als iemand die sterk pleitte voor verbin-
ding en verbondenheid, voor samenwer-
ken en collegialiteit en altijd veel aan-
dacht had voor kinderen tijdens de dien-
sten. Die met haar open manier van optre-
den ook mensen van buiten de kerkge-
meente aantrok en aansprak. Al deze as-
pecten kwamen ook aan de orde in de af-
scheidsdienst en de verschillende toespra-
ken na afloop, waarbij de dominee diver-
se persoonlijke cadeaus in ontvangst
mocht nemen. 

Zo bood de kerkenraad, naast een geldelij-
ke bijdrage, vijf stola’s in verschillende
kleuren aan, waarmee zij haar kazuifel bij
iedere kerkelijke feestdag een gepaste
symbolische aanpassing kan geven.
Dominee van Nes uit Abcoude sprak hier-
na namens de classis Breukelen en de kin-
deren van de kindernevendienst zongen
een lied en boden boeketten aan waarin
papieren bloemen verwerkt waren met
zelf geschreven berichtjes aan de vertrek-
kende dominee. Ook echtgenoot Maurits
Verhoef en kinderen Pieter en Eke werden
niet vergeten in de dankbetuigingen. 

Na afloop van de dienst vond in het koor
een drukbezochte en geweldig verzorgde
receptie plaats. Met weemoed spraken ve-
len over dit afscheid, maar van ganser har-
te wenste iedereen Richtsje en haar fami-
lie een gezegende en gelukkige toekomst
in hun nieuwe woon- en werkplaats
Huizen. Zoals alle kerkgangers uitspraken
aan het einde van de losmaking door de
gemeente: “Het was goed, en wat goed is
blijft van kracht. Ga in vrede”. Bedankt
Richtsje.  

J.J. 

Afscheid dominee Richtsje Abma

DORPSFEEST 
zaterdag 11 september 2010

‘s middags kinderaktiviteiten
‘s avonds volop gezelligheid

hapje, drankje en muziek 
Voor meer informatie over

De Vreelandbode kijk op:

www.vreelandbode.nl



De gemeente is voornemens ontheffing te
verlenen voor de plaatsing van een 40 me-
ter hoge UMTS mast tussen het BP station
en de N201. Dit plan - overigens van een
negatief advies voorzien door de Wel-
standscommissie - heeft tot grote onrust
geleid bij vele inwoners van Vreeland.
Zowel de Dorpsraad als tientallen dorps-
bewoners hebben bezwaar ingediend bij
de gemeente tegen deze plaatsing. Als be-
zwaren worden onder meer genoemd dat
de plaatsing buiten het bestemmingsplan
(agrarische bestemming) valt, dat het aan-
zien van het dorp vanaf de westkant blij-
vend ernstig wordt aangetast en dat er
geen redelijke afstand wordt bewaard. De
bebouwde kom van Vreeland bevindt zich
immers binnen een straal van 150 meter.
Daarbij lopen de tientallen gezinnen die
binnen een straal van 300 meter van de
mast wonen wellicht een veiligheidsrisi-
co. “Er bestaat nog steeds veel onzeker-
heid met name over de lange termijn ef-
fecten van de blootstelling aan straling
van  een UMTS basisstationsignaal. Deze
onzekerheid vormt ook de reden dat de
Gezondheidsraad haar adviezen over
elektromagnetische straling nog jaarlijks
bijstelt. Daarom zouden beleidsmakers
ruime veiligheidsmarges in acht moeten
nemen”, aldus de bezwaarbrief van de in-

woners. Ook zijn de risico’s van de plaat-
sing direct naast het LPG laadpunt van de
BP niet nader onderzocht. De gevolgen
van het uitbreken van brand bij de mast of
bij schade bij storm zijn niet te overzien.
De Dorpsraad heeft een aantal alternatie-
ve locaties aangedragen, die een stuk ver-
der buiten het centrum liggen en niet zo
duidelijk zichtbaar zijn. De indieners van
de bezwaren vinden dat het de taak is van
de gemeente te waken over de belangen
van de inwoners van Vreeland en over de
meer algemene waarden zoals leefbaar-
heid, welzijn en landschappelijke waar-
den. De gemeente zou deze waarden niet
ondergeschikt moeten maken aan techni-
sche of economische voorkeuren van
commerciële instellingen. Daarbij vinden
zij dat de gemeente de direct betrokkenen
niet tijdig heeft geïnformeerd, en is de be-
kendmaking van het Ontwerpbesluit vlak
voor het begin van de zomervakantie ge-
publiceerd. Een ‘onbehoorlijk’ geachte ti-
ming, omdat de bezwaartermijn van zes
weken in deze periode niet of nauwelijks
gehaald kan worden door de afwezigheid
van vele bewoners. Naar verluid is de ter-
mijn dan ook verlengd, zodat u, indien u
dit wilt, nog bezwaar kunt indienen. Wij
houden u op de hoogte van de ontwikke-
lingen.

16 augustus 2010 De Vreelandbode

Ophef rond plaatsing UMTS-mast

Klaverjasclub Vreeland’89
Nieuwe leden zijn welkom voor klaverjassen
Een avondje gezellig en ontspannen klaverjassen. Op dins-
dagavond 7 september 2010 om acht uur beginnen de circa
40 leden van de Klaverjasclub Vreeland’89 hun 21e seizoen.
We spelen elke dinsdag in het Dorpshuis Vreeland aan de
Fetha 16 te Vreeland. Het seizoen loopt tot mei 2011. We spe-
len het Amsterdamse systeem met verplicht opnemen. Er
worden drie ronden gespeeld; elke ronde wordt geloot met
wie gespeeld wordt. De avonden duren tot ongeveer 11 uur.
De kosten zijn 1 euro per avond.
Voor informatie bel met Ties Huisinga 0294-232357. 
Of kom op een dinsdagavond eens vrijblijvend kijken.

Oude foto’s over 
de Middenstand
Op dinsdagavond 7 september kunt u van 19.00-20.00
uur oude foto’s komen bekijken op de vide van de bibli-
otheek in Loenen. De HKGL toont u allerlei beeldmate-
riaal over de middenstand in Loenen en Vreeland.
Toegang gratis.

TOP OCCASIONS VAN UW DEALER IN WIJDEMEREN

De vakantie’s zitten er weer op. (knipje wat dunner!!)

Wij pakken de draad weer VOL GAS OP. En daarom geven wij
t/m 18-09-’10 gewoon 10% retour op het bij te betalen bedrag

Wij hebben 30 occasions van Twingo t/m Espace voorradig

Aan niet huismerken hebben wij verder:
Chrysler PT Cruiser 2.0 Touring 120.000 km. zilvermet. 01-2003 5.750,-
Citroen 2.0 C-5 113.000 km. grafitmet. 07-2004 8.750,-
Hyundai Coupe 2.0 FX 117.000 km. d.groenmet. 10-1996 3.250,-
Mercedes B-200 automatic 43.000 km. grafitmet. 10-2005 23.950,-
Nissan Micra 1.4 cabrio 56.000 km. beigemet 09-2006 10.650,-
Suzuki Alto 1.1 GLS 5drs. 42.000 km. roodmet. 09-2002 4.250,-

P.S.
natuurlijk hebben wij ook de nieuwe Dacia Duster staan, al vanaf 13.990,-

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.
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Saskia
BROCANTE WINKEL

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

kraamkado’s, accessoires, woonkussens en quilts.

Geopend van begin april t/m eind december.

Iedere vrijdag en zaterdag 10.00 tot 17.00 uur

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

Kijk op: www.saskiab.nl

Gewoon pech

TAXI VAN WIJK
voor al uw vervoer

Binnenweg 7, 3634 AD Loenersloot
Telefoon 0294 29 13 25

Schiphol vanaf Vreeland t/m 4 pers. € 43,-

Het Dorpshuis

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

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

WICO
DIENSTVERLENING

GLAS- EN GEVELREINIGING
Willem Dolman

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

Lezers schrijven
Tuinfeest Ruiterstraat levert 
ruim 800 euro op voor Kika
17 juli hebben wij een tuinfeest gehou-
den om o.a. de 30e verjaardag van Bianca
te vieren. Daar Bianca “wit” betekend
was de dresscode wit en daar werd goed
gehoor aangegeven. I.p.v. cadeautjes e.d.
hebben wij onze vrienden gevraagd een
bijdrage te leveren aan Kika. Dit heeft
821,06 euro opgeleverd welke is overge-
maakt naar Giro 8118 tnv Stichting kin-
deren kankervrij (Kika).

Zoals afgesproken  met onze directe
woonomgeving ging het volume om half
1 naar beneden.
Mochten we onverhoopt toch overlast
veroorzaakt hebben, dan bij deze onze
excuses.

Vriendelijke groeten,
Bart en Bianca
Ruiterstraat 1

Esther Smid heeft samen met haar doch-
ters Luna en Swaan een informatief kinder-
boek geschreven over borstkanker. Esther
schreef de tekst en Swaan las alles nauw-
keurig door of het wel begrijpelijke taal was
voor kinderen. Luna maakte de prachtige
houtskooltekeningen onder toeziend oog
van vader Sander, docent tekenen op
Broklede. Het boek ‘Gewoon Pech’ rolde
vrijdag 20 augustus jl. van de pers. Esther:
‘We hebben er met elkaar een klein jaar aan
gewerkt. Toen ik in 2008 de diagnose borst-
kanker kreeg, hadden de kinderen allerlei
vragen waar ik zelf ook geen antwoord op
had.’ Inmiddels zijn Esther, Sander, Luna
en Swaan ervaringsdeskundigen. Wat ze
van die moeilijke periode hebben geleerd
willen ze nu graag met andere kinderen de-
len. Duizenden moeders krijgen jaarlijks te
horen dat ze borstkanker hebben. Voor
deze moeders én hun kinderen is er nu
‘Gewoon Pech’, met veel tips hoe je je door
zo’n moeilijke periode heen kunt slaan.
Swaan: ‘Als ik de tekst doorlas moest ik
soms weer huilen.’ Haar tweelingzusje
Luna knikt instemmend: ‘Dat had ik ook
met het laatste hoofdstuk’. Deze reacties
zeggen genoeg. Als een moeder kanker
krijgt heeft dat een grote impact op het hele
gezin. Luna en Swaan zien wel één voordeel
in wat hen is overkomen. ‘We beseffen nu
maar al te goed hoeveel we van onze moe-
der houden’, zeggen de tweelingzusjes. 
Esther deed voor haar boek uitgebreid re-
search. Bovendien interviewde ze tien kin-

deren, die borstkanker van dichtbij mee-
maakten. Van hen zijn ontroerende citaten
opgenomen in het boek. De medische infor-
matie werd op juistheid gecontroleerd
door Sylvia Luykx-de Bakker, oncoloog-in-
ternist in het Tergooiziekenhuis in
Hilversum. Luykx-deBakker vindt het ‘Een
mooi en meeslepend boek, open en invoel-
baar. Ik kan me voorstellen dat gezinnen
die worden getroffen door borstkanker er
veel kennis, steun en goede ideeën uitha-
len.’ ‘Gewoon Pech; als je moeder borstkan-
ker heeft (8+)’, geeft informatie, troost en
hoop. Het boek – 14,90 euro -  is in Vreeland
te koop bij Tierlantijn. Verder kan het straks
in elke boekhandel worden besteld. Online
is het te koop bij bol.com, maar ook op de
sites ninoboeken.nl en swpbook.com.

C.L.

Voetbalderby Loenen-Vreeland
op 29 augustus a.s. 

om 16.00 uur op veld 4
van de voetbalclub S.V. De Vecht
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Lezers schrijven

Glasvezel in Vreeland, ‘Bezint eer gij begint!’
Het zal u niet ontgaan zijn dat er in
Vreeland een glasvezelnetwerk wordt
aangelegd. De meeste dorpsgenoten heb-
ben inmiddels zelfs al een modem in
huis, maar wat is nu het vervolg en wat
moet je hiermee doen? 
Om met dat laatste te beginnen, het beste
advies op dit moment is om hiermee
niets te doen en gebruik te blijven maken
van de digitale diensten over het bestaan-
de coaxnetwerk. 
Als u gebruiker bent van het huidige ka-
belnet van Caiway heeft u een beperkt
aantal analoge radio en TV zenders en de
mogelijkheid om tegen meerprijs digi-
taal te kijken. Dit wordt ook wel DVB-C ge-
noemd, zeg maar “digitaal televisie kij-
ken”. U moet dan wel beschikken over
een digitale ontvanger en dat is in de
meeste gevallen het grijze Samsung kast-
je dat u heeft gekregen van Caiway. Een
dergelijk kastje wordt ook wel settop box
genoemd. 
HD zenders bekijken kan ook,  maar dan
heeft u een HDTV settop box nodig en
middels de zogenaamde SmartCard kunt
u daarnaast gebruik maken van extra
diensten zoals Eredivisie Live of Film1. 
TV kijken op een tweede toestel is in de
meeste gevallen geen probleem. Bijna
alle woningen hebben coaxkabels die
ook naar de slaapkamer zijn doorgetrok-
ken en daar kan dan via een tweede sett-
opbox naar hetzelfde aanbod als in de
woonkamer worden gekeken. 

En nu komt er glasvezel, oftewel IPTV in
huis. Volgens de folders van Caiway zou
dit een spectaculaire sprong voorwaarts
moeten betekenen. Maar als u nu al kijkt
naar digitale televisie met een HD deco-
der is dit absoluut niet het geval, de kwa-
liteit is namelijk identiek. Sterker nog,
als u meer dan een toestel in huis heeft
gaat u erop achteruit als u overstapt op
IPTV. Bij de techniek de Caiway heeft ge-
kozen is het namelijk niet mogelijk dat u

bijvoorbeeld in de huiskamer naar
Nederland 1 kijkt en een huisgenoot op
een ander toestel tegelijkertijd naar een
andere zender. Een tweede probleem
wordt de bekabeling, IPTV werkt name-
lijk niet over coax. De koppeling tussen
het glasvezelmodem en de IPTV box
wordt gemaakt door een 8-polige compu-
terkabel. In de meeste gevallen zult u dus
een nieuwe aansluiting moeten maken
vanaf glasvezelmodem naar uw TV toe-
stel. En als u nu een harddisk recorder in
gebruik heeft om programma’s op te ne-
men is dat ook een eindig verhaal. De be-
staande recorders kunnen niet gebruikt
worden in combinatie met de IPTV settop
box .

Volgens gegevens op de site van Caiway
zal het analoge aanbod op 10 oktober van
de kabel worden gehaald - het digitale
signaal wordt in elk geval tot 31 decem-
ber 2011 op het coaxnetwerk doorgege-
ven. Ons advies is om op dit moment, als
u nu alleen analoog kijkt, over te stappen
naar digitaal televisie kijken via de kabel.
In het Basic pakket heeft u ook alle zen-
ders die in het analoge pakket zitten met
daarbij een behoorlijk aantal extra zen-
ders. En als u al gebruik maakt van digi-
tale televisie dan is het advies “houden zo
en niets wijzigen”!! 
Anderszins, wij adviseren toch om het
glasvezelmodem in huis te laten plaat-
sen. Dit is vooralsnog gratis en er zal een
moment komen dat er acceptabele oplos-
singen komen voor de genoemde zaken.
Tot die tijd is het huidige coaxnetwerk
het beste alternatief!

Op http://glasvezelinkrimpen.freeweb.nl/
vind je veel informatie over dit onder-
werp die ook voor gebruikers in Vreeland
relevant kan zijn.

Jan Hos
Pomonaweg Vreeland

Bedankt!!!
Een zonnig Normandie...en wij met elkaar! 
Dat was het resultaat van een Vreelands gebaar 
samengebracht in een royaal-gevulde-enveloppe. 
Er blijft maar een woord over : het was T O P!!

Nogmaals hartelijk bedankt.
Govert en Margriet Schouten

Voor drukwerk 
dat communiceert

Nieuw Walden 6
1394 PB Nederhorst den Berg

Tel. 0294 - 256200
E-mail info@dunnebier.nl 

www.dunnebier.nl

Grootste collecte ooit blijft nodig!
Op maandag 6 september gaat de grootste
collecte van Nederland weer van start. Met
maar liefst 120.000 vrijwilligers heeft KWF
Kankerbestrijding het grootste aantal vrij-
willegers op de been wat resulteert in de
hoogste collecte opbrengst. Al zestig jaar is
collecteren heel succesvol. De strijd tegen
kanker is nog niet gestreden. Ondanks de
goede resultaten hebben we nog een langer
weg te gaan want helaas overlijden er nog

jaarlijks 38.000 mensen aan kanker.
Wetenschappelijk onderzoek blijft daarbij
nog steeds heel hard nodig. Maar zonder
geld in onderzoek niet mogelijk.
De collectant van KWF Kankerbestrijding

komt in de week van 6 september  bij u aan
de deur en is te herkennen aan het
rood/wit/blauwe logo met de krab. Wie de
collectant mist, kan een gift overmaken of
giro 26000.
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Bart de Veer, bmx lid van de UWTC in Uithoorn, werd eind
juli benaderd of hij wilde figureren in de nieuwste Dik Trom
film. Samen met clubgenoot Mats en een aantal leden van
FCV Zoetermeer zijn er op 29 juli opnames gemaakt op de
bmx-baan in Zoetermeer, waar een bmx wedstrijd in het stad-
je Dunhoven wordt nagespeeld. Sommige scènes stonden er
snel op, maar één scene moest wel 20 keer over. Vier bmx-ers,
waaronder Bart,  moesten tijdens de close-up opnames hun
hele outfit (kleding, helm, schoenen) en fiets ruilen met de
acteurs. De film wordt gemaakt door Eyeworks en is volgens
verwachting rond 8 december in de bioscoop te zien. We zijn
erg benieuwd hoeveel secondes Bart op het scherm te zien is
na 6 uur opnames op de bmx-baan.

Bart te zien in nieuwste 
Dik Trom film

Bed & Breakfast

Groepsaccomodatie

Vergader- en
ontvangstruimte

Boerenkaas

Boerderij-ijs

Rondleiding

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

www.dewilligenlogies.nl of www.dewilligenkaas.nl

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

Openingtijden 
di - wo - do - vrij 9.00 -17.00

zaterdag 8.00-13.00
maandag gesloten

Nigtevechtseweg 172 
3633 XX Vreeland

Tel. 0294 - 254164
Gaarne bellen na 17.00 uur! 

Op 4 oktober gaan de computercursussen
van SeniorWeb weer van start. Voor 55+-ers,
geven we eenmaal per week de volgende
cursussen die bestaan uit lessen van 2 uur.

- Kennismaken met de PC (Windows 7); don-
derdag van 14:00 tot 16:00 uur, van 7 okt
t/m 25 nov; (8 lessen)

- Kennismaken met de PC (XP); dinsdag van
10:00 tot 12:00 uur, van 5 okt t/m 23 nov; (8
lessen)

- Internet en e-mail (XP); dinsdag van 14:00
tot 16:00 uur, van 5 okt t/m 23 nov; (8 lessen)

- Internet en e-mail (Windows 7); vrijdag
van 10:00 tot 12:00 uur, van 8 okt t/m 26
nov; (8 lessen)

- Digitale fotobewerking; maandag van
14:00 tot 16:00 uur, van 4 okt t/m 8 nov; (6
lessen)

- Genealogie (Stamboomonderzoek); don-
derdag van 10:00 tot 12:00 uur, van 7 okt
t/m 25 nov; (8 lessen)

Nieuw zijn twee workshops. De workshop
Kennismaken met de PC op vrijdag 22 en 29
okt. van 14.00-16.00 uur voor de cursisten
die de cursus kennismaken hebben gevolgd
maar nog iets extra’s willen of juist de lasti-
ge onderwerpen uit de cursus willen herha-

len. In de workshop Beveiliging op vrijdag 5
en 12 nov. van 14.00-16.00 uur leert u alles
over het beveiligen van uw pc.

De cursussen Kennismaken met de PC,
Internet en e-mail, Genealogie kosten ieder
€ 70.-. Het cursusboek Kennismaken met de
PC of Internet en e-mail kost € 16,-; voor
Genealogie € 5,- De cursus Digitale Fotobe-
werking kost € 60.- Het boek Digitale foto’s
ordenen en bewerken met Picasa kunt u ko-
pen voor € 10,- De kosten voor het volgen
van een workshop zijn € 20,-
Woensdag 8 september houden wij een in-
loopmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. Wij ge-
ven u graag een advies en een demonstratie
van een van de cursusssen waar uw voor-
keur naar uitgaat. Een bezoekje aan de in-
loopmiddag is zeker aan te raden als u een
van de kennismakingscursussen wilt 
gaan volgen.
Inschrijven: 8 sept. van 14.00-16.00 uur tij-
dens de inloopmiddag in De Spot en van 13
tot en met 15 september tijdens kantoor-
uren telefonisch op nummer 0294-251858.
Wij zijn gevestigd in het Sociaal Cultureel
Centrum (de Spot) Blijklaan 1 in
Nederhorst den Berg. 

Computercursussen SeniorWeb Wijdemeren
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Begin deze zomer was ik uitgenodigd voor een wijn-
proeverij bij onze dorpsgenoten Dana en Arie
Boutkan. Zij importeren wijnen uit Roemenië.
Ze hebben me verrast en van de witte wijnen is deze
Feteasca Regala mijn favoriet.
Het wijnhuis Wine Princess waar deze Feteasca
wordt gemaakt is gelegen op de uitlopers van de
Arad. Dit gebied is beter bekend als Mini’s, een wijn-
gebied dat sinds 1999 haar plaats op de wijnladder
weer terug heeft weten te winnen.
Het wijnhuis heeft 61,5 hectare grond waarop 85%
rode en 15% witte druivensoorten worden ver-
bouwd. In Mini’s verbouwt men de Cabernet
Sauvignon, Merlot, Pinot Noir en de Cadarca. De
trots van het wijnhuis is de Cadarca. Mini’s stond in
het verleden al bekend om zijn rode wijnen. De rode
wijnen worden op traditionele wijze bereid, en men
laat ze nadien rijpen in eikenhouten vaten.
De Feteasca Regala, de wijn van deze maand, is een
Transsylvanische druivensoort uit de Tarnave. Het is
een combinatie tussen de druivensoorten Feteasca
Alba en de Grasa de Cotnar. De Feteasca Regala is de
meest aangeplante witte druivensoort in Roemenië.
Deze wijn wordt via een lage vergisting bereid om ze
daarna snel te bottelen. Hierdoor wordt de frisheid
en de fruitigheid in de wijn behouden.
De flessen hebben een unieke verpakking, geweldig
om een ander of jezelf kado te geven.
De wijn in mijn glas heeft een helder licht gele kleur.
In de neus vind ik tonen terug van kruisbes, appel en
perzik. De smaak is een mooi evenwicht tussen zu-
ren, frisheid en een sappige fruitigheid.
Tja en wat eet je bij zo’n harmonieuze wijn? Ik zou
de voorkeur geven aan een curry met kalkoen of een
kip van het spit met gegrilde groenten.
Het alcoholgehalte is 13,5%, en de Feteasca Regala is
verkrijgbaar voor € 6.49 bij de Dagwinkel. Veel proef-
plezier en tot volgende maand. 
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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
Fietsaccessoires o.a. banden en plakspullen
Hout en plaatmaterialen, alles op maat gezaagd en of geschaafd

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

en met de klantenkaart wordt 
het extra aantrekkelijk!

Op 30 juni jl. bracht groep 6 van de CSV
het jaarlijkse bezoekje aan de fabriek van
Greif. Zoals ieder jaar kregen de kinderen
een boeiende rondleiding, waarin zij van
alles hebben geleerd over de productie

van stalen vaten, fiber vaten en verf. Als
souvenir kregen de kinderen een vat mee.
Trommelend en zingend liepen de kinde-
ren dus weer terug naar school.  

Op bezoek bij Greif


