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Van de redactie
De nieuwe Dominee verdient uiteraard een prominente wel-
komstplek in de Schijnwerper van deze editie. Een mooie ver-
melding krijgt ook het koersbal, dat al 25 jaar onze dorpsbe-
woners aan de bal houdt! In Rondje Zuwe komen Lucy
Bouwknegt en Dries Niessen aan het woord en in
Bedrijvigheid wordt de schoonheidssalon van Senna
Veenendaal toegelicht. In Vroeger en Nu speciale aandacht
voor Pakhuis De Bol in de Klapstraat. De rubriek ‘wat doen zij
nou?’ geeft een kijkje in de keuken van de productie Jeans die
in het Dorpshuis wordt voorbereid. Daarnaast blikken wij ui-
teraard terug op het Dorpsfeest, wat was het leuk! Sinds vori-
ge maand hebben we de rubriek “Cursussen en Workshops’,
u vindt de rubriek deze maand op pagina 4. Kijkt u eens of er
iets voor u bij zit. 

Wij wensen u heel veel leesplezier

Singel 1
3633 CW Vreeland

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

Allereerst blikken we even terug op het ge-
weldige Dorpsfeest. De Dorpsraad heeft er
geen bemoeienis mee, maar we willen toch
zeggen dat we ons petje afnemen voor de
Bedrijfsvereniging die het feest heeft geor-
ganiseerd. We hebben allemaal gemerkt
hoe groot de samenhang in de gemeen-
schap is. Inclusief kinderen zaten ruim 600
oer- en nieuwe Vreelanders met elkaar aan
tafel en genoten van de kookkunsten van
de lokale horeca. En als toetje dat prachti-
ge concert. De opkomst was overweldi-
gend. We hebben een uniek en bijzonder
dorp. Daar zal iedereen het mee eens zijn. 
Dan is er op 3 november as. een thema-
avond van de Dorpsraad in ons opgefriste
Dorpshuis. Het thema wordt momenteel
nog ingevuld. De avond is ook voor niet-le-
den toegankelijk. De UMTS-mast is nog in
afwachting van een vergunning voor
plaatsing op het Greif-terrein. Is die ver-
gunning eenmaal afgegeven, dan gaat
weer de normale procedure in werking.
Met andere woorden: wie het er niet mee
eens is, kan bezwaar aantekenen. 

De commissie Groen en Bloei heeft goed
nieuws! Er is door de gemeente een flinke
subsidie toegezegd. In het voorjaar kun-
nen we bijvoorbeeld de brug opfleuren en
hier en daar bollen planten. Wie de bloe-
men water gaat geven, komt later aan de
orde. 
Het onderwerp dat nog steeds speelt, is de
zoektocht naar nieuwe bestuursleden! In
ieder geval gaan we met de ledenlijst om
de tafel zitten om vervolgens zelf mensen
uit te nodigen. Nog mooier zou het zijn als
er spontane aanmeldingen binnenko-
men. Volgend voorjaar zijn er officiële ver-
kiezingen. Er is sowieso behoefte aan
mensen die de commissies willen beman-
nen, te weten aquaduct, verkeer/parke-
ren, pr/communicatie, groen en bloei, mi-
lieu, bibliotheek, wonen/zorgvoorziening,
ruim-telijke ordening, UMTS en sociale vei-
ligheid. Vooral de generatie dertigers en
veertigers moet hoognodig in de
Dorpsraad hun geluid laten horen. Laten
we ook de discussies op LinkedIn doorzet-
ten in de ‘echte’ wereld.

Bericht van de Dorpsraad  

“Wat een fantastisch georganiseerd feest”,
“Waar een klein dorp groot in kan zijn”,  “Wat
een geweldige avond en wat een geweldige
sfeer!” Zomaar wat uitspraken van
Vreelanders die genoten van een onvergete-
lijk Dorpsfeest, dat zaterdag 3 september jl.
plaatsvond. Van het begin tot het eind was
deze strak georganiseerde dag een succes,
niet in het minst door het stralende weer,
een onverwacht cadeautje in een zeer re-
genachtige periode. Dubbel genieten dus! 

Kinderspelen
Het feest begon met de kinderspelen in de
Breedstraat. Met dank aan Reinko Abels
voor het neerzetten van de spelletjes.
Kinderen werden geschminkt of kregen
prachtige kleuren in de haren, olielam-

pen werden kunstig beschilderd, in de ap-
pelschuur van de familie Griffioen werd
onder leiding van Margriet Darwinkel
een kleurrijk schilderij gemaakt voor het
nieuw ingerichte Dorpshuis.

Lees verder op pagina 3 

Zeer geslaagd Dorpsfeest!

GRIEPVACCINATIE
Dinsdag 8 november 2011 

van 16.00 tot 18.00 uur

Praktijk dokter Klever
Maartenplein 11 Vreeland
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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
Gemeente Stichtse Vecht
tel.: alg.: 0346 25 40 00 
Open: ma t/m vr 09.00-12.00 uur
www.stichtsevecht.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
www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl
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
e-mail: 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. 
Huish. 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 Nigtevechtseweg 9, 3633 XR 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

Peuterspeelzaal Vechtkroost
Niftarlakelaan 3, 3633 CA Vreeland
tel.: 0294-234556

e-mail: mail@vechtkroost.nl 
CSV Ridderhof
Niftarlakelaan 7, 3633 CA Vreeland
tel.: 0294-233395
e-mail: gertdeboer@csv-vreeland.nl 

Bibliotheekpunt Vreeland
Het Bibliotheekpunt Vreeland is geves-
tigd in CSV Ridderhof

Openingstijden:
Dinsdagmiddag 13.30-15.30 uur
Donderdagmiddag 13.30-15.30 uur
(tijdens schoolvakanties gesloten)
Meer informatie: 

www.bibliotheekavv.nl

Agenda

De Vreelandbode is een uitgave van
Stichting Vreelandbode (KvK 30238883)
Rek. 11.27.81.632 t.n.v. St. Vreelandbode
Postadres: p/a Duinkerken 5, 3633 EM
Vreeland. Email: info@vreelandbode.nl
Redactie: Sandra Boogert, Grace Inklaar,
Juliette Jonker, Renée Bink, Connie Lohuis
Marie-Anne van Stijgeren en Barbara Mees.
Met medewerking van: 
Harold Linnartz, Lis van Haagen en Wilco
Berends.
Contactpersoon verenigingen: 
Sandra Boogert.
Advertenties: Karin van Dis:
info@vreelandbode.nl  
Administratie: Carola Marseille (penn.). 
Website: Rens van der Meer. 
Kopij voor de volgende Vreelandbode ui-
terlijk 12 oktober 2011 inleveren via
info@vreelandbode.nl. De volgende
Vreelandbode komt uit op 20 oktober.
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 sep. Dolf Jansen 20.00 uur voorstel-
ling in dorpshuis  Nigtevecht

1 okt. Edsillia Rombley 20.00 uur 
concert dorpshuis Nigtevecht

4-5 okt. Oliebollenverkoop 
8 okt. Symposium Vechtplassen 

commissie Nijenrode
13 okt. Lezing genealogie HKGL 

20.00 u in Dorpshuis Vreeland
17-21 okt. Herfstvakantie

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

Iokai-Shiatsu
manuele lichaamstherapie

praktijk Henk Kieviet

Protestantse gemeente Vreeland
zo. 25 sept. 10.00 uur ds. D. de Rooij
zo. 2 okt. 10.00 uur dhr. W.F. Flantua
zo. 9 ok. 10.00 uur ds. R. J. Blokland
zo. 16 okt. 10.00 uur ds. W. Speelman

Vechtzooitjes
• Aang.: Gebruik mooie, vrijst. praktijkruim-

te tegen redelijke vergoeding. Geschikt
voor coaching, kl. groepen, yoga, massage
etc. In oude dorp. Tel. 0294 - 237702.

• Gevonden bij het Dorpsfeest: donker-
blauwe buggy! Graag ophalen bij Karin,
Duinkerken 5. 

Gezondheidscollectief 
Vreeland

Fetha 3

* Dieet- en voedingsvoorlichting
Mw. Y. van Erp, tel. 06 - 251 400 31

* 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
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Import en handel van wijnen uit Frankrijk 
en andere landen van Europa. Gratis thuisbezorgd.

www.panachee-wijn.nl           Joop Bremer                   0294-232354

28 oktober 2011
Halloween party!

18.00 t/m 20.00 uur  
voor kinderen t/m 11 jaar

20.00 t/m 22.00 uur
jongeren 12 t/m 16 jaar

vanaf 21.00 uur kunnen de 
volwassen ook binnen lopen

Voor meer informatie:
Dorpshuis Vreeland

Fetha 16, 3633 CT Vreeland
Telefoonnummer: 0294 234750

Vervolg van pagina 1
Kinderen genoten van een poppenkast-
voorstelling van Julia en Margot Driessen
en Toos en Eva van Tierelantijn deelden
vrolijk gekleurde ballonnen uit. Intussen
weerklonk in de straten de gezellige draai-
orgelmuziek van Riks Noorman. Om 17.30
uur klok het startschot van bromfietsrees,
waarvan elders in de Vreelandbode een
verslag is opgenomen. Ondertussen liep
de Breedstraat lekker vol met dorpsgeno-
ten die met elkaar genoten van een drank-
je en de amuses van Shirley en Paul Fagel.
De loterij leverde velen een mooie prijs op.
De winnende lotnummers staan in deze
Vreelandbode, de prijzen kunnen opge-
haald worden bij Karin op Duinkerken 5.

1e Vreelandse Dorpsdiner
Daarna startte het 1e Vreelandse
Dorpsdiner. Bij sluiting van de voorver-
koop op woensdag waren maar liefst 420
dinerkaarten verkocht! Er was gekozen
voor een voorverkoop van de dinerkaar-
ten zodat de horecaondernemers – Lokaal
Zuid, Pannenkoekhuis Noord Brabant,
Casa Catering en de Nederlanden – de in-
koop konden afstemmen op het aantal
mensen. Overigens was de opbrengst van
de dinerkaarten slechts dekkend voor de
inkoop van de horeca-ondernemers. De
voorbereiding en de bereiding van de ge-
rechten was de vrijwillige bijdrage van
deze ondernemers aan het Dorpsfeest.
Sommige bezoekers moesten een beetje
wennen aan de rosé gebakken hambur-
gers. Deze waren echter gemaakt van zeer
goed rundvlees en het was dus niet de be-
doeling dat ze doorbakken waren! De lan-
ge tafels in de tent zaten van begin tot
eind vol en ook de bijna 150 kinderen
smikkelden van hun eigen aangepaste di-
nerkaart. Zo genoot jong en oud van een
saamhorige, gezellige sfeer, zo tekenend
voor ons dorp. 

Brugconcert
De laatste hap was nog niet achter de kie-
zen of iedereen toog naar de Vecht voor de
uitvoering van het concert van onze mu-
ziekvereniging De Vecht, wat in juni dit
jaar door het slechte weer, niet door heeft
kunnen gaan. De Vecht was voor deze ge-
legenheid een samenwerking aangegaan
met de Abcouder Harmonie, De
Vriendschapskring  uit  Ankeveen, Oud
Over uit Loenen en Crescendo uit
Nederhorst. Beroemde filmtunes werden
prachtig vertolkt in de zwoele zomer-
avond. Op bootjes en op de bermen geno-
ten alle aanwezigen van deze professione-
le uitvoering. Het concert was mede mo-
gelijk gemaakt door Lokaal Zuid en het
licht was beschikbaar gesteld door
Aannemingsbedrijf Verwoerd. De sfeer-
volle muziek werd hierna verwisseld voor
hippe dansmuziek, gemixt door DJ
Tijmen, waarop menig Vreelander tot half
1 heerlijk stond te swingen. Kaasboerderij
de Willigen trakteerde op kaas, geser-
veerd door charmante, vrijwillig aange-
wezen, kaasmeisjes! 
Toen werd het einde van de dag afgekon-
digd door Sandra Boogert en Karin van
Dis, die in opdracht van de Bedrijfsvereni-
ging Vreeland deze dag tot in de puntjes
georganiseerd hadden. Meteen kwam een
spontane opruimploeg bestaande uit oa
Irmgard Michielsen, Carla Hess, Fleur
Verhoef, Arjan Brinkman, Aginus Kalis,
Bas Lindenkamp en Michiel van Dis in ac-
tie. Om 02.00 uur barstte een enorm on-
weer los, maar toen zat iedereen weer vei-
lig binnen. Sandra en Karin willen graag
de partners van het Vreelanddiner heel
hartelijk danken voor de geweldige sa-
menwerking! En natuurlijk ook hulde
aan alle  dorpsbewoners die er met elkaar
een fantastische dag van hebben ge-
maakt!

J.J.

3 september Dorpsfeest Vreeland

werd mogelijk gemaakt door:
Poloclub Vreeland
Greif Nederland BV

Rabobank Gooi en Vechtstreek
Aannemingsbedrijf Bon BV

Aroba Bandenservice
Auto Oskamp

Autobedrijf E.V.A.B.
Bedrijfsvereniging Vreeland

Driessen Vreeland
Fysiotherapie Vreeland
Gerwig Makelaardij o.g.

Kaas- en IJsboerderij ‘De Willigen’
Krimp & Fort Vastgoed Consultancy BV

Kroegman Automobielen
Noorman Taxaties & Makelaardij

Schumacher Schilders
Sjoez.nl

Verwoerd Aannemers & Restauratiebedrijf

Heel hartelijk dank!



4 september 2011 De Vreelandbode

Dodaarslaan 10-14, Kortenhoef

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

Nigtevechtseweg 172 
3633 XX Vreeland

Tel. 0294 - 254164
Gaarne bellen na 17.00 uur! 

In 2005 opende Senna haar schoonheids-
salon aan de Rijksstraatweg 154 in Loenen.
Daar ging een bijzonder leven aan vooraf.
Om een tipje van de sluier op te lichten:
haar meisjesnaam is Doulaki en
Veenendaal is de naam van haar man. 16
jaar geleden trouwde ze met hem, met
haar Gerrit, en 7 jaar later kregen ze hun
zoon Dean. Trots, dat is het woord wat in
mij opkomt als ik Senna hoor spreken over
haar man, haar zoon en het werk dat ze nu
doet.
Senna komt uit een gezin met 9 kinderen
en was 12 toen ze vanuit Marokko naar
Nederland kwam. Haar vader werkte al in
Nederland en als laatsten kwamen Senna
met haar jongste zusje en haar moeder.
Ter voorbereiding ging ze in Marrakesh
naar de International School waar ze
Engels en een beetje Nederlands leerde.
Frans sprak ze al goed omdat Frans de
tweede taal is in haar vaderland. Eenmaal
in Nederland bezocht ze als 12-jarige een
middelbare school in Breukelen en volgde
ze in de avonduren extra cursussen
Nederlands. Na een opleiding MBO detail-
handel ging ze aan het werk. Senna werd
vertegenwoordigster voor een bedrijf in
lampen en decoraties en in die hoedanig-
heid leerde ze Gerrit op een beurs in
Culemborg kennen. Ze vond hem meteen
erg aardig ook al was hij 20 jaar ouder dan
zij. Ze noemt hem ‘een vol mens’ en daar-
mee bedoelt Senna dat hij veel levenswijs-
heid bezit. Hij heeft haar ook altijd de
ruimte gegeven om zich verder te ontwik-
kelen en haar daarin gestimuleerd. Zo had
ze in de eerste jaren van haar huwelijk een
eigen importbedrijf waar ze heel hard in
werkte. Totdat Senna besloot dat het tijd
was voor huisje, boompje, beestje, met an-
dere woorden: Senna wilde graag een kind
want zonder dat zou voor haar gevoel
haar leven niet compleet zijn. In overleg
met Gerrit besloot ze haar bedrijf op te

doeken en een opleiding tot schoonheids-
specialiste te volgen zodat ze van huis uit
zou kunnen werken. Een flinke daad-
kracht kan Senna niet ontzegd worden. De
opleiding voltooide ze, de schoonheidssa-
lon aan huis kwam er en ook zoon Dean is
heel goed gelukt. Toen Dean eenmaal naar
de basisschool ging en het voor Senna niet
meer noodzakelijk was hele dagen thuis te
zijn, pakte ze naast haar schoonheidssa-
lon haar oude importliefde weer op.
Samen met Janine Hendriksen importeert
ze stoffen en allerlei accessoires uit ver-
schillende landen. Een bezigheid die zich
goed laat combineren met haar schoon-
heidssalon en waardoor ze ook af en toe
een leuk reisje kan maken. 
Senna houdt van reizen en ook van men-
sen verwennen: Ze zegt: “Ik verwen men-
sen in mijn salon en word daardoor ook
zelf verwend.”
Heeft Senna nog een schoonheidstip? Na
enig nadenken zegt ze dat vrouwen in
Marokko altijd tiptop verzorgd zijn als ze
naar buiten gaan. Het is haar opgevallen
dat niet alle Nederlandse vrouwen dat
doen: “Neem ’s ochtends een half uurtje
voor jezelf. Dat doet wonderen.” Een wijze
raad die ik maar eens ter harte ga nemen.

R.B.

Bedrijvigheid rond Vreeland
Senna Veenendaal van 
schoonheidssalon Esthétique La Belle

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.

De genealogie oftewel het stamboomon-
derzoek mag zich in een toenemende be-
langstelling verheugen. De HKGL sluit hier-
bij aan door op donderdagavond 13 okto-
ber in het Dorpshuis in Vreeland een lezing
te organiseren over dit onderwerp. Els
Elenbaas, een autoriteit op dit gebied die

veel cursussen geeft en artikelen schrijft,
zal ons dan inwijden in deze materie.
Uitgaande van een Loenens geslacht zal zij
laten zien wat er allemaal door middel van
stamboomonderzoek ontdekt kan wor-
den. Aanvang 20.00 uur, leden gratis, niet
leden € 5, incl. kopje koffie.

HKGL lezing over Genealogie

Seniorenweb cursussen in Loosdrecht
Voor 55+ers. Wekelijks (8 keer) vanaf 17 ok-
tober cursussen in de bibliotheek in
Loosdrecht, tjalk 41: 
- Kennismaken met de PC (Windows 7);
maandag 14:00 tot 16:00 uur

- Internet en e-mail; woensdag van 14:00
tot 16:00 uur

- Digitale fotobewerking; donderdag van
14:00 tot 16:00 uur

Cursussen elk € 70.-  exclusief boeken.

Informatie en inschrijven: woensdag 28 sep-
tember van 14.00 tot 16.00 uur in Loosdrecht,
daarna via nummer 0294-251858.

Theaterschool de kleine kunst 
workshop “Ik doe ook mee!” 
Voor kinderen vanaf 5 jaar op woensdag-
middag 26 okt, 2 nov, 9 nov, 16 nov, 23 nov.
op de CSV. Van 16.00 tot 17.00 uur.  Kosten:
35 euro voor 5 middagen. Meer informa-
tie: www.theaterschoolkleinekunst.nl

Cursussen en Workshops
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TAXI VAN WIJK
voor al uw vervoer

Binnenweg 7, 3634 AD Loenersloot
Telefoon 0294 29 13 25

Schiphol vanaf Vreeland t/m 4 pers.: € 45,-

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

Op het Spoorlaantje bij het huis van Annet en
Ab Kessler staan 2 kwetsenbomen. Kwetsen
zijn een soort pruimen - de vruchten zijn klein,
langwerpig, donkerblauw en hebben een lo-
sliggende steen. Het is een vrucht, die gewaar-
deerd wordt door culinaire fijnproevers. 
Een paar jaren terug heeft Annet deze 2 kwet-
sen aangeplant. Ik fiets er vrijwel dagelijks
langs en toen de eerste vruchten verschenen,
was ik er snel bij om wat te plukken. Annet wil-
de twee dingen van mij weten, als gespeciali-
seerd kersen/pruimen-pomoloog: om welk ras
gaat het en hoe de bomen te snoeien. Het ras is
de gewone Hauszwetsche de zogenaamde
“Bakpruim”, die vooral in Duitsland op het
platteland in tuinen staat.   De familie Kessler
wil tussen het laantje en de sloot kleine bomen,
die zich gemakkelijk laten plukken en elk jaar
pruimen dragen. Kwetsen komen goed in bloei
en de kans op nachtvorst is met veel water
rondom niet groot. Voor de bevruchting kun-
nen kwetsen zichzelf bestuiven. Door vrucht-

dunning kun je beurtjaren vermijden. De snoei
gebeurt direkt na de pluk-zware steilgroeiende
takken gaan eruit en we zorgen voor een goe-
de toegang van zon en wind door binnen in de
boom eenjarige scheuten weg te knippen.
Tot het genoegen van velen zijn ook in 2011 vol-
op kwetsen op de Spoorlaan. Annet heeft de
goede gewoonte om voor haar huis in septem-
ber een grote schaal met rijpe kwetsen neer te
zetten waardoor wandelaars en fietsers vrij-
elijk gratis van haar gulheid kunnen genieten.
In Vreeland zijn er inmiddels de nodige lief-
hebbers, die voor de pruimentaart weten dat
de kwetsen van Kessler ideaal zijn: ze gaan
goed van de steen. Ook bij warme hoofdgerech-
ten, al dan niet vegetarisch, zijn kwetsen goed
te benutten. De pluk is verspreidbover een
week of vijf, zes in september/oktober. Dit jaar
is alles twee tot drie weken eerder rijp. Eind
september zullen de laatste kwetsen wel op de
schaal liggen. 

Wiel Broex

Lezers schrijven

De kwetsen van Annet en Ab

Indianen, cowboys en cowgirls en zelfs een
dame van plezier, zorgden zaterdag 3 sep-
tember jl. voor veel onrust in het dorp. De
inmiddels roemruchtige bromfietsrees
van Vreeland ging weer van start en had
het thema “Wild West”.
Om klokslag 13.30 uur vertokken bijna
vijftig oude bromfietsen voor een rondrit
door de omgeving. Het was maar goed dat
Arjan met z’n Chevrolet Pick-up als bezem-
wagen mee reed, want voordat we in
Nigtevecht aankwamen hadden we al 3
pechgevallen! De rest van de rit verliep, op
een kleine storing na, vlekkeloos.
De nachtburgemeester van Stichtse Vecht
Toon Kulicki had dit jaar de eer om de 7e
bromfietsrees van Vreeland te openen en

vervolgens snel op z’n eigen oude Batavus
brommer te springen om ook mee te din-
gen naar de eerste prijs. Heer pastoor had
de pech dat z’n fiets met een lekke band
stond, dus de deelnemers werden deze
keer stuk voor stuk ingezegend vanaf de
zijkant van het parkoers. Het gaat eigenlijk
nergens om en toch is het leuk, hier geldt
niet dat de snelste wint, maar de grootse
geluksvogel en dat maakt het nog leuker!
Onder deskundig commentaar van Willem
Groenewoud reden de oude bromfietsen
hun rondjes over het afgezette en autovrije
parkoers. Met een schuin oog werd door de
deelnemers naar de zandloper gekeken,
hoelang zal het nog duren voordat het laat-
ste zandkorreltje zal vallen?
Toeval of niet maar de zoon van de wed-
strijdleider, Nico Zeldenrijk uit Breukelen,
werd winnaar van de Bromfietsrees.
Hierna schoven de cowboys -girls aan bij
het gezellige dorpsdiner.
Via deze weg wil het organiserend comité
iedereen bedanken die op welke manier
dan ook heeft meegewerkt om de brom-
fietsrees weer tot een succes te maken.

Tijmen Zeldenrijk

Wild west op z’n best
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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

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

Op 8 september werd er precies 25 jaar
koersbal gespeeld in het Dorpshuis in
Vreeland. Koersbal is van oorsprong een
Australische sport en lijkt enigszins op
‘jeu de boules’. Het balspel wordt binnen
gespeeld op een mat van 8 bij 2 meter.
Bewegen is gezond en daarom wordt in
het kader van ‘Meer bewegen voor
Ouderen’ steeds meer koersbal gespeeld.
De 74-jarige Hill Severrien uit Vreeland
speelt al koersbal vanaf het moment dat
dit in Vreeland georganiseerd werd. “We
begonnen in de gang met een klein groep-
je mensen en nu spelen we in de grote
zaal”, vertelt ze vol trots. “Iedereen kan

het leren en zal gauw ervaren dat koersbal
vooral een gezellig maar ook een verras-
send spel is”. “De bal heeft ongelijk ver-
deeld gewicht, waardoor meer techniek
nodig is”.  De oudste deelneemster aan het
spel, de 80-jarige mevrouw Stapper vertelt
enthousiast over de gezellige sfeer tijdens
het spel. Iedereen vanaf 63 jaar mag deel-
nemen, het seizoen is gestart op de 2e
donderdag in september en eind mei be-
gint de zomerstop. Het jubileum werd  ge-
vierd met een spannende wedstrijd, waar-
na de deelnemers genoten van een sfeer-
vol jubileumdiner in het Dorpshuis.

S.B.

25 jaar koersbal in Vreeland

Wie wil het vrijwilligersteam van het bibli-
otheekpunt versterken? We zijn op zoek
naar mensen die om de week willen hel-
pen in het bibliotheekpunt op dinsdag- of
donderdagmiddag (13.30-15.30 uur) 

Meer informatie bij Hanneke Paul,
Coördinator Bibliotheekpunten, tel 06-
13795351, bibliotheekpunt@bibliotheek-
avv.nl. U kunt natuurlijk ook even lang-
skomen in het Bibliotheekpunt.

Bibliotheekpunt zoekt versterking

De winnende lotnummers van de loterij
van het Dorpsfeest. De prijzen kunnen tot
12 oktober bij Karin van Dis, Duinkerken
5, worden opgehaald.

Belleza kappersbehandeling 933
kappersbehandeling 744
10% korting in Boetiek 376
10% korting in Boetiek 353

Tierelantijn waardebon 426
waardebon 396
waardebon 713

Boutriba Pakket producten 736
Pakket producten 102
Pakket producent 97

Hoorspelfabriek 3 cd’s 547
3 cd’s 960

Toverkikker Spulletjespakket 176
Spulletjespakket 386
Spulletjespakket 751

Dagwinkel waardebon fruitmand 124
waardebon fruitmand 309
waardebon taart 233
fles wijn 40
fles wijn 173

Meker Wonen waardebon voor interieuradvies 890
Dalique sjaal 886

sjaal 232
Saskia’s Brocante waardebon 280

waardebon 29
Happy Family Life boekenpakket 123

boekenpakket 978
Kleine Vriendjes / Borduurstudio ‘t Gooi

badlaken 203
badlaken 105
badjas 288
badjas 381

3e prijs: Boshuisje/Toverkikker 
Weekendje weg 318

2e prijs: Uw Salonboot
Waardebon voor 2,5 uur varen 642

1e prijs: De Nederlanden
overnachting met ontbijt 267

Met veel dank aan bovenstaande bedrijven
voor het beschikbaar stellen van de prij-
zen!

Uitslag loterij Dorpsfeest
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Tel.: 0294 237 068    www.fysiotherapievreeland.nl

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

Het adres in Vreeland voor 
al uw DAGverse producten

BROOD en BANKET van Bakkerij VOOGES
Bake Off: In de winkel afgebakken

Broodjes en koeken

Uw adres voor leuke en orginele kado’s
Denk aan GIFTCARDS, KADOBONNEN, 

BIOSCOOPBONNEN en delicatessemanden e.d.

Dagwinkel Aloys Hageman
Voorstraat 15, Vreeland

Tel: 0294-231514 Fax: 0294-230559
E mail: Dagwinkelhageman@live.nl

Op zondag 30 oktober wordt ‘Franciscus,
troubadour van God’ uitgevoerd in de Sint
Ludgeruskerk in Loenen aan de Vecht. De
kerkmusical op tekst en muziek van Edwin
Schimscheimer werd op 4 oktober 2009  in
de Sint Jansbasiliek in Laren (NH) als prach-
tige muziektheaterwerk éénmalig en
groots opgezet uitgevoerd. Wie er toen bij
kon zijn, was diep geraakt door het levens-
verhaal van Franciscus van Assisi. Vrijwel
dezelfde cast als in oktober 2009 komt in
een soberder opzet – geheel in de geest van
Franciscus – naar  Loenen aan de Vecht.
Kaarten voor de voorstelling van 15.00 of
19.00 uur zijn voor € 12,50 te bestellen via
internet en op verschillende verkooppun-
ten in de regio. Meer informatie hierover
op: www.franciscusdemusical.nl.

Kerkmusical Franciscus
troubadour van God

Op donderdag 1 september jl. zijn de
Vreelandse senioren weer een dagje uit ge-
weest. Dit werd mede mogelijk gemaakt
door de opbrengst van de jaarlijkse oliebol-
lenverkoopactie in de voormalige gemeen-
te Loenen. Door het kopen van de oliebollen
hebben de inwoners van deze gemeente het
mogelijk gemaakt dat het voor alle senio-
ren financieel haalbaar is om met het uit-
stapje mee te gaan. 's Morgens om 08.15 uur
stonden twee bussen bij het Dorpshuis
klaar en konden de zeventig senioren in-
stappen. Jammer dat drie mensen op het
laatste moment verstek moesten laten gaan
door een valpartij en ziekte.
Om 08.30 uur vertrokken we richting Delft.
Onderweg werden de deelnemers op bij-
zonderheden in de omgeving gewezen
door de chauffeurs. Het weer was goed even-
als  de stemming. In de oude stad Delft
stond de koffie met gebak klaar bij Gasterij
"Het Karrewiel". Na de koffie, dat vergezeld
werd door levendige conversaties, kon men
de omgeving van Het Karrewiel op eigen ge-
legenheid verkennen. Hierna zijn we via
het centrum van Den Haag langs bekende
gebouwen naar het Westland gereden. We

volgden de kust en reden grote stukken
door de duinen. In Hoek van Holland heb-
ben we in restaurant Unicum/Expo, met
prachtig uitzicht op de Nieuwe Waterweg
en enorme tankers en containerschepen,
de warme maaltijd genoten. Nadat ieder-
een zijn maag had gevuld, vervolgden we de
reis door het Westland, ook wel de Glazen
Stad genoemd, naar Naaldwijk en bezoch-
ten daar de Japanese Watertuin. Prachtige
planten en mooie vijvers met gigantische
karpers in diverse kleuren waren onderge-
bracht in grote kassen. Tijdens de terugreis
kwamen we weer langs Delft,
Leidschendam en Schiphol. Zoals gebruike-
lijk werd het uitstapje afgesloten met een
broodmaaltijd. Wij hadden de primeur en
waren de eersten die na de opknapbeurt
van het Dorpshuis hier gebruik van maak-
ten. Het rook nog naar verf en alles zag er
licht en fris uit.  Zoals u leest is de oliebol-
lenverkoop niet voor niets geweest. Alle ko-
pers nog hartelijk dank dat u dit mogelijk
heeft gemaakt. Hierbij wil ik de beheerder
van het Dorpshuis nog hartelijk bedanken
voor zijn inzet en de sponsoring van de kof-
fie, thee en melk.                         Een deelnemer

Seniorentocht 2011

Team Vreeland wint streekderby

Vreeland campione! Het Vreelandse dream-
team dat ieder jaar meedoet aan de voetbal-
wedstrijd Loenen- Vreeland won zondag 28
augustus de grote wisselbokaal. De derby
vond voor de 15de keer plaats, waarbij zo-
wel Loenen als Vreeland ieder 7 keer had-
den gewonnen. Na een spannende wed-
strijd waarin vreeland maar liefst drie maal
tegen de lat bijna-scoorde, bleef de stand 1-

1, waarna penaltys de uitslag moesten be-
palen. Het doelpunt in de wedstrijd werd
gescoord door Ron Huussen, de winnende
penalty kwam van de voet van Jan Hos. Een
sportieve en geslaagde middag voor de nor-
maliter meestal niet voetballende heren,
die werd afgesloten met een diner in Lokaal
Zuid. Hier zal de wisselbokaal het komende
jaar worden tentoongesteld.



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

w: www.orthodontiepraktijkhilversum.nl
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auto oskamp
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• Originele VW- en Audi accessoires
• Onderhoud en reparatie aan alle merken
• Voor nieuwe banden, uitlaten, accu’s,

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

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

Kom langs en overtuig uzelf!
Rijksstraatweg 248, 3634 AN Loenersloot
Tel/Fax: 0294 - 29 13 45

Tevens benzine verkoop
Open van ma. t/m vr van 07.00-18.30 uur
zaterdag van 07.00 - 17.00 uur
Tevens car-cleaning, het geheel reinigen
van uw auto

Welkom
De vakantie is weer voorbij en we zitten al-

weer een paar weken op school. In de

Kinderpost kun je lezen hoe gezellig het

was op het dorpsfeest. Wie heeft bijvoor-

beeld het spannende spel stokken vangen

gewonnen en wie zaten er nu achter de pop-

penkast? Sophie geeft ons een kijkje in het

leven van een brugklasser en we lezen over

het survival schoolreisje. Striptekenaar

Willem tekende een stripje en je kunt de da-

gen van de week in het Spaans leren. Wil jij

volgende keer in de Kinderpost staan, mail

dan je briefje of tekening naar info@vreel-

andbode.nl.

Veel leesplezier!

Dorpsfeest
3 september was het zo ver, het was er ein-

delijk het dorpsfeest.

We hadden het hele jaar gewacht. De brom-

merfietsrees was er weer. Je kon bij lokaal

zuid een heerlijke hamburger halen. Je kon

bij het pannenkoekenhuis poffetjes halen

en bij Casa lekkere salade. En bij de

Nederlanden het voorgerecht halen, zakje

chips, een hotdog, limonade (gratis), ijsje.

Dat stond op de kaart van 5 euro voor kin-

deren. Daarna was de bromfietsrees het

was heel grappig om te zien. De loten be-

gonnen en mensen wonnen je kon ook een

leuk boek krijgen van margriet darwinkel

boek over opvoeden. En een handdoek van

de moeder van tom tervoert. Daarna kwam

het brugconcert na het brugconcert kon je

nog een drankje halen. Maar te laat voor de

kinderen. En volgend jaar weer een nieuw

dorpsfeest!!!!!!!!

Josefien en Kamiel

Stokken vangen
Wij mochten bij het stokken vangen staan

bij het dorpsfeest, het was een spannende

wedstrijd. David won omdat hij 7 stokken

had gevangen.

Gijs en Isabella

Poppenkast
Mijn zus Julia en ik gingen poppenkast spe-

len op het dorpsfeest. Het verhaaltje ging

over Jan Klaasen en Katrijn. Katrijn was ja-

rig en wilde een fiets voor haar verjaardag,

maar Jan Klaasen had geen geld om een

fiets te kopen dus ging hij aan een teken-

wedstrijd meedoen waarmee je 100 euro

kon winnen. 

Het was heel leuk om poppenkast te spelen

we hadden een paar keer geoefend. En dat

ging heel goed. Maar op sommige stukjes

moesten de kinderen reageren voordat het

verhaaltje verder kon, de kinderen reageer-

den anders dan we dachten dus toen moes-

ten we de helft improviseren. Dat was best

wel moeilijk. 

Het leven van 
een brugklasser...
ATC is een geweldige school iedereen vind

het stom omdat het zover fietsen is. Dat valt

eigenlijk best wel mee. Ik moest eerst hele-

maal in mijn eentje nou bijna dan ik ben sa-

men met rutger en mats gegaan (alleen ik

ging niet met een meisje). Eerst vond ik dat

heel stom en toen ik naar de open dag ging

was ik met mensen die eigenlijk al hun keu-

ze wisten want die gingen niet naar het atc

maar omdat zij mijn vrienden waren wou

ik ook niet meer gaan dat vond ik achteraf

heel stom van mezelf dus ben ik gewoon

naar die school gegaan omdat ik wist dat

het wel de school was die echt voor mij was.

Atc is een twee talige school en het niveau is

vwo. Eerst dacht ik dat ik het niet zo halen

uiteindelijk had ik 544 gescoord een puntje

minder dus want ik had 545 nodig ik was

helemaal verdrietig. Dus toen ben ik samen

met mijn ouders naar de school geweest en

ze hebben voor mij een uitzondering ge-

maakt. De eerste dag vond ik heel spannend

maar het viel reuse mee want ik had gelijk

vrienden gemaakt. De juffen en meesters
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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 2011

www.tunfun.nl V
rB

�

Het nieuwste hoorspel

‘Millennium – Mannen die vrouwen haten’ 

wordt momenteel uitgezonden bij de NTR 
op radio 1, elke werkdag om 0.45 uur 

of luisteren via podcast op 
www.ntr.nl/millennium 

Bezoek ook eens de vernieuwde website,
waar ook alle informatie over Millennium 

te vinden is. 

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

Voorstraat 21  Tel: 237304

De Werf 6, 3632 AE Loenen a/d Vecht

Tel. (0294) 23 37 36  Fax. (0294) 23 22 91

E-mail info@aannemingsbedrijfbonbv.nl

w w w .  a a n n e m i  n g s b e d r  i  j  f  b o n b v .  n l

zijn heel aardig en ik heb de leukste ment-

rice ooit ze heet misbarankova!!! Ze is heel

aardig maar ze houd zich wel altijd aan de

regels de school is altijd bezig met je talent

dusals je van drama dansen en zingen houd

dan is drama echt iets voor jou! Dat vind ik

persoonlijk ook super leuk!! Ze hebben ook

heel uitgebreid crea dat vind ik echt gewel-

dig hou je van wiskunde dan is dat echt iets

voor jou ik vond rekenen ook altijd super

stom maar wiskunde is echt heel anders en

leuk. De aula ziet er heel saai uit maar is

echt heel gezellig. Sommige mensen willen

niet naar het atc want ze geven geen Duits

nou dat vind ik niet zo raar want je leert ne-

derlands engels spaanse latijns en frans ,ik

heb nog geen spaans maar dat krijg ik vol-

gend jaar duits krijg je dat betreft in de vier-

de dus je leert het eigenlijk wel. Mr. jones de

directeur is echt geweldig hij is heel grappig

en gezellig. De meesters en juffen houden

het eerst heel erg makelijk dus als je moeite

hebt met engels vraag je het gewoon en hel-

pen ze je het klinkt mischien nog vroeg om

te weten maar als je naar het atc gaat kan je

op twee manieren studeren IB en vwo nou

vwo kan je eigenlijk meestal op alle scholen

maar IB kan je studeren en dan heb je voor-

sprong want dan je gemakelijk in het buite-

land studeren. Veel vrienden zeiden altijd

dat ik aleen naar de school ging omdat je je

eigen computer kreeg daar gaat het me to-

tal niet om ik vind het wel gaaf want je leert

beter typen en je kan er vaak mee werken er

is zelfs een vak dat je allemaal uitvindingen

kan maken want in het midden van het jaar

mag je je eigen mobiel maken in 3d op de

computer!!! Ik vind school echtgeweldig en

heb heel veel lol nou ik hoop dat je je keuze

kan maken en volg je hart en niet je vrien-

den want die maak je toch wel weer en ik

hoop dat ik je over een jaartje zie!!

Groetjes Sophie Schmitz

Survival
Donderdag 8 september gingen groep

4,5,6, naar survival. Ze moesten om half ne-

gen  op school zijn. En verzamelen in de

klas. En toen moesten we naar de bus. Om

kwart voor negen moesten we in de bus zit-

ten. De rit duurde 3 kwartier. Eerst moesten

we een pad in rijden. En zagen al de op-

drachten. We moesten over een baan. En

door het water. En aan touwen hangen. Je

moest door plassen en modder. Je kwam

schoon aan en vies terug. Maar iedereen

had gelukkig schonen kleren mee. Lekker

warm in die warmen kleren.

Toen we terug gingen.

Gingen we allemaal bukken voor de ouders. 

Dat was wel grappig. Toen we uit gingen

stappen stonden alle ouders er.

Volgent jaar weer een nieuw schoolreisje!!!

Kirsten Daalhuizen

Strip van Willem
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E-mail klopperaannemers@planet.nl Telefoon 0346 - 251639

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

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

De Stichting en de molenaars zijn op zoek
naar mensen die de molen een handje wil-
len helpen of financieel willen ondersteu-
nen. Als u handig en/of technisch bent of
de molenaarsploeg wilt helpen met zakjes
vullen, schoonmaken of gasten ontvangen
en rondleiden bent u van harte welkom.
Momenteel hebben ze twee projecten on-
derhanden: restauratie van een buil met
opbouwen van de aandrijving en installe-
ren en opknappen van een mengketel en
de aandrijving hiervoor. 
Bent u niet handig maar wilt u toch uw
steentje bijdragen, dan kan dat door een

donatie, eenmalig of blijvend als “vriend
van de molen”. De restauratie van de buil
met aandrijving kost ongeveer € 1850,- en
de mengketel circa € 650,-. Deze restaura-
ties vallen niet onder enige vorm van sub-
sidie en moeten uit eigen middelen wor-
den bekostigd.  
Elke zaterdag zijn is de molenaarsploeg op
de molen van 10.00 tot 16.00 uur en kunt u
langskomen voor informatie. U kunt ook-
kontakt opnemen met molenaar Nico
Perdijk , tel. 035-5313074. of via de website
van de molen:
www.korenmolenderuiter.nl/contact. 

Korenmolen ‘de Ruiter’ heeft
hulp nodig

Oliebollenverkoop 2011
Op 4 en 5 oktober a.s. is het weer zo ver, dan
is de jaarlijks terugkerende oliebollenver-
koop in de gemeente Loenen weer een feit.
De opbrengst van deze actie is zoals altijdv-
voor de senioren uit de gemeente Loenen
en zij gaan hier een dagje van uit.
De oliebollen worden in Loenen gebakken
door een groot aantal vrijwilligers. Hier
gaat heel wat aan vooraf, zoals het appels
plukken, schillen, van het klokhuis ont-
doen, klein snijden, het mixen van het be-
slag en het bakken en inpakken. Van ‘s mor-
gens vroeg tot laat in de middag wordt hier
hard aan gewerkt. In de kernen Loenen,
Vreeland, Nieuwersluis, Loenersloot en
Nigtevecht komen de vrijwilligers huis aan
huis om de bollen te verkopen. Laat hen

niet voor niets komen en zorg door te ko-
pen dat de senioren ook volgend jaar weer
een dagje uit kunnen gaan. Mocht u de ver-
kopers mislopen dan is het ook nog moge-
lijk om de bollen in de hal van het
Dorpshuis te kopen, tussen 09.00 en 17.00
uur. Het is zelfs mogelijk om de oliebollen
van te voren telefonisch te bestellen bij Hil
Severrien, tel. 233034, Truus Geelkens, tel.
06-12114884, Ties Huisinga, tel. 232357 of
Henk Griffioen, tel. 231846.

De oliebollen worden per 10 bollen in een
zak verkocht en kosten € 5 per zak. 
We willen graag nog onder de aandacht
brengen dat alles door vrijwilligers wordt
gedaan ten behoeve van de senioren. 

Beste Familie en Vrienden,
Ik ben blij dat ik de mogelijkheid krijg jullie te bedanken
voor alles wat jullie voor mij gedaan hebben met mijn 
verjaardag. 
Ik ben nu 100 en blij dat ik jullie kan laten weten dat ik 
genoten heb. De manier waarop jullie op mijn verjaardag
hebben gereageerd was voor mij een feest! 
Ik dank jullie zeer voor wat jullie hebben gepresteerd 
waardoor ik die dag heel fijn heb gevonden. 
Ik groet jullie allemaal vriendelijk en hoop jullie 
binnenkort weer eens te zien.

Jan van Haagen

Lezers schrijven

Meneer van Haagen 100 jaar!

Per 1 september heeft
Frederike Gathier de turn-
lessen voor de meisjes over-
genomen van Lotte Pappot.
Lotte heeft ca.10 jaar het
meisjesturnen geleid voor
DOS maar met haar zoontje

erbij was het lesgeven niet meer te combi-
neren met haar werk en gezin. 
Frederike heeft zelf ook altijd geturnd bij
DOS en later bij de turnvereniging in
Abcoude. Tot 3 jaar terug heeft ze Lotte ge-
holpen met lesgeven en vindt het heel leuk
dat ze nu zelf de meisjes in Vreeland turn-

les kan geven. Frederike is docent lichame-
lijke opvoeding en studeert nog psycholo-
gie. Zelf traint ze een paar keer per week
met haar acro-gym partner. Wellicht heeft
u een paar jaar terug het optreden gezien
in de pauze van de streetdance-uitvoering,
Frederike en Mare de Koning lieten toen
een aantal spectaculaire acrobatische acts
zien. Wij wensen Frederike heel veel suc-
ces met lesgeven bij DOS.
Meisjes vanaf 6 jaar (groep 3 basisschool)
zijn van harte welkom om 2 proeflessen
mee te doen. Meer informatie vindt u op
onze website: www.dosvreeland.nl 

Nieuwe turnjuf voor het meisjes-turnen

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 donderdag, vrijdag en zaterdag 

10.00 tot 17.00 uur
Lindengracht 6, 3633 AT VREELAND tel. 06 519 659 88

www.saskiabrocante.nl
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Een kijkje in de Klapstraat in 1914.
Veertien militairen staan voor pakhuis De
Bol, vier hangen uit het raam en vanuit de
Klapstraat komen nog wat mannen aanlo-
pen. Wat deden die soldaten en matrozen
hier in Vreeland in 1914? Zoals u weet is
Nederland in de Eerste Wereldoorlog neu-
traal gebleven. De oorlog werd hoofdzake-
lijk in Frankrijk en België uitvochten.
Maar om die neutraliteit te verdedigen,
ging men wel over tot mobilisatie. Leger,
vloot en luchtmacht werden in staat van
paraatheid gebracht. Zo’n 200.000 (ex)
dienstplichtigen werden opgeroepen om
te dienen bij een van de krijgsmachton-
derdelen. Rond Fort Nieuwersluis, onder-
deel van de Hollandse Waterlinie, werden
ook militairen ingezet. Zij moesten onder
meer versterkingen  opwerpen in het ge-
bied tussen Overmeer (bij Nigtevecht) en
Maarssen. Om die versterkingen op te
kunnen werpen, werd onder meer parti-
culiere grond gevorderd, ook in Vreeland.
Een andere taak voor de militairen, behal-
ve het marcheren en manoeuvres uitvoe-
ren, was het wegkappen van hout en
griendstruiken in gebieden waar het
zicht vrij moest zijn. Particulieren, wiens
bomen werden omgezaagd, kregen scha-
devergoeding hiervoor. Al deze militairen
moesten wel gehuisvest worden in de re-
gio. Particulieren stelden hun huis open,
maar dat was niet genoeg. Grotere gebou-
wen werden gevorderd. In Vreeland werd
eerst de openbare school aan de
Ruiterstraat gevorderd, dat vier jaar eer-
der, in 1910, gebouwd was en de 1000ste
christelijke school van Nederland was.

Hierna werd het leegstaande huis
Slotzicht aan de Boslaan in gebruik geno-
men als ‘militair tehuis’ en ook pakhuis
de Bol in de Klapstraat. Dit graanpakhuis
was van graanhandelaar Theunis Haike
de Vries. Het was in 1901 gebouwd, dus
een vrij nieuw huis in de tijd dat de foto
werd genomen. Het graan kon gemakke-
lijk gelaad en gelost worden, want het
huis grenst aan de achterzijde aan het
jaagpad en de Vecht. Dit pakhuis werd
vanaf 1 september 1914 gehuurd door het
Ministerie van Defensie om het in
Vreeland gelegerde detachement van de
marine te huisvesten. De militairen ver-
huisden na enige tijd naar een speciaal
voor hen gebouwde barak vlakbij Hotel de
Nederlanden. Het was een bijzondere tijd
voor het dorp en haar inwoners, opeens
een invasie van honderden militairen!
Allemaal liepen ze rond door het dorp, op
zoek naar eten, een slaapplaats, afleiding,
zittend op de stoepen, slenterend langs de
Vecht, drinkend in de herberg…  Het pak-
huis is in 1984 omgebouwd tot woonhuis.
De hoge deuren zijn toen van glas ge-
maakt, het hekje is verwijderd. Het laad-
luik dat toegang gaf tot de graanvoorraad
op de pakzolder is een gewoon raam ge-
worden. De houten schutting rechts op de
hoek is vervangen door een laag hek.
Verder ademt de Klapstraat nog enigszins
dezelfde sfeer als 100 jaar geleden!        J.J.

In de laatste Vechtkroniek, nr 35, staan de me-
moires van W.G. van der Hulst verhaald, die in
Vreeland gelegerd was. Bovenstaande gegevens
komen uit dat artikel.

...en nu!

Pakhuis De BolPakhuis De Bol

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.

www.coersmachineverhuur.nl

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

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Vreeland vroeger....Vreeland vroeger....
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De oer-Vreelander
Op een van de sporadisch zonnige ochten-

den van september fiets ik naar het huis

op de Spoorlaan waar Dries Niessen

staand bij het aanrecht zijn krant staat te

lezen. “Daar heb ik het beste licht”. Zijn lin-

keroog werkt niet meer, nadat hij begin ja-

ren zeventig tijdens het werk een metaals-

plinter in zijn oog kreeg. Aan de buiten-

kant is het niet direct zichtbaar, het oog

beweegt mee, maar het licht is eruit.

Hij is de zoon van de oude smid en groeit

op in de smederij aan de Ruiterstraat. Als

Dries jong is, een jaar of zeven, vindt een

bedrijfsongeluk plaats in de smederij

waarbij zijn vader na een paar dagen

komt te overlijden. Zijn moeder staat er al-

leen voor met vijf kleine kinderen. Ze zet

de smederij met de oudste zoon Arnold,

dan pas 14 jaar, voort.

Dries zelf gaat na een paar bijbaantjes, zo-

als bij de kaasboer, aan de slag bij smid

Balke in Breukelen. Tot deze hem op een

dag vraagt de stoep buiten te schrobben.

Dries had net de hele vloer en buiten-

plaats geveegd, en weigerde. Daar kwam

de baas op de fiets vanaf Breukelen bij zijn

moeder op de Ruiterstraat verhaal over

halen, maar zij wist dat Dries zich niet liet

dwingen. Dries besloot zelf om naar ander

werk uit te kijken en komt in Oud Zuilen

aan het werk bij een grote smederij met

vier vuren. Dan begint de mobilisatie als

voorloper van de oorlog. 

Dries en een broer worden opgeroepen

om te werk te worden gesteld in

Duitsland. Zijn broer duikt onder maar

Dries gaat samen met zijn vriend Marcel

Schuurman naar Bentheim, waar ze 12

uur per dag moeten werken. Als een half

jaar na aankomst het rangeerterrein

naast de barakken waar ze zitten door de

geallieerden wordt gebombardeerd, wor-

den de barakken ook getroffen en Dries

vlucht, uitsluitend gehuld in een zwart

broekje naar een boer. Daar zit hij nog vier

maanden voordat hij via Namen naar huis

kan. Hij wordt midden in de nacht met

een vrachtwagen bij de hoge brug in

Loenersloot afgezet, en als hij aanbelt bij

het huis van zijn moeder zegt ze nog voor

ze de deur open doet “Ben jij het jochie?”

Hij was weer thuis. 

Hij gaat met zijn oudere broer in de sme-

derij werken, maar besluit na een aantal

jaren door verschil van inzicht over de

modernisering van het bedrijf te vertrek-

ken. Hij meldt wel stellig dat hij zijn broer

een echt vakman vindt. Bij baggerbedrijf

Blankenvoort wordt hij naar school ge-

stuurd om dieselmonteur te worden.

Dries is daarna veel in Duitsland waar-

door hij slechts in de weekenden thuis is.

Maar ook in Noorwegen, waar hij 4 maan-

den volledig van huis was. Zijn vrouw Fiep

zorgt voor het huis en hun twee dan nog

jonge kinderen. Dat doet ze prima, ze is

zijn rechterhand en regelt alles zelf. Ze

klaagt ook nooit over de vele dagen dat

Dries soms voor zijn werk weg is. Als Dries

wordt gevraagd om in Nigeria te gaan wer-

ken zegt ze echter gekscherend “ja, pri-

ma, gaan we morgen even naar het ge-

meentehuis voor de scheiding”. Daar lag

dus duidelijk een grens en Dries kiest voor

werk dichter bij huis.

Ongeveer drie jaar gele-

den is Fiep overleden en

Dries heeft het er zicht-

baar moeilijk mee. Ze was

naar zijn zeggen ‘een zeld-

zaamheid’. Zo komt hij op

een dag thuis en Fiep

meldt aan de eettafel dat

ze een huis heeft gekocht.

Hij kan het eerst niet gelo-

ven, maar ze heeft inder-

daad het huis aan de

Spoorlaan gekocht en be-

rekend dat zij dit prima

kunnen bekostigen, wat

ook waar bleek te zijn. Ook

maakte het niet uit hoe laat hij thuis-

kwam, de koffie stond klaar. Een lieve

zorgzame vrouw die voor iedereen klaar-

stond en hij mist haar. 

Hij vult nu zijn dagen met het bezoeken

van de kinderen en kleinkinderen die ge-

lukkig dichtbij wonen. Zoon Ulrich woont

met vrouw en drie kinderen in Abcoude

en dochter Cokky woont met haar man en

twee kinderen in Loosdrecht. Hij kan ze

gelukkig met zijn eigen Honda opzoeken.

Daarnaast kijkt hij heel graag voetbal en

klust nog steeds graag, al worden de las-

lijntjes door het toenemende trillen van

zijn handen steeds meer golvend. Hij

werkt momenteel aan twee mooie piraten

die hij heeft opgeknapt, zoals te zien is op

bijgaande foto. Aan het eind van het ge-

sprek bedank ik hem en zie dat hij ver-

moeid is. Van de emoties zegt hij, het kij-

ken naar de foto’s van zijn vrouw raakt

hem. Al beseft hij dat het beter is om met

weemoed terug te kijken op een mooie

tijd dan andersom.

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

Smederij NIESSEN
• SIERSMEEDWERK
• BUITENLANTAARNS
• LAS- EN REPARATIEWERK

Rondje Zuwe
door  Connie Lohuis 

en Marie-Anne van Stijgeren

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

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

Pin aanwezig!

Huiswerkcursus                           Bijlessen

www.studycompany.nl 0294-234883
Breukelen & Bussum

RESTAURANTWEEK 26 sep tm 2 okt
Speciaal voor Vreelanders wordt de Restaurantweek 

één week verlengd van 4 tm 7 okt en 9 okt.
Wel graag bij reservering vermelden 

dat het om deze aktie gaat.

SAMENWERKING KOETSHUIS
De Nederlanden werkt nauw samen met het

Koetshuis in Breukelen, een unieke (privé) locatie
voor uw bedrijfspresentatie of andere

zakelijke bijeenkomst.Wij voorzien u dan van
een heerlijke maaltijd.Voor meer informatie

kunt u contact met ons opnemen.

Sandton Restaurant Hotel de Nederlanden
Duinkerken 3 3633 EM Vreeland

Tel. 0294 23 23 26
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De import-Vreelander
Haar Amsterdamse tongval verraadt haar

herkomst nog enigszins maar verder is

Lucy Bouwknegt (50) eigenlijk al hartstikke

Vreelands. Ze was de eerste vrouwelijke

heraut tijdens de Koninginnedagviering in

het dorp en regelde tijdens het laatste

Dorpsfeest het verkeer op de Van Leer-brug.

En dat, terwijl deze ras-Amsterdamse, pas

anderhalf jaar in het dorp woont. “Mijn

moeder vroeg laatst: ‘Je wordt toch geen

boerentrien??’ Ik geloof van wel!”

Lucy groeit op in Amsterdam-Slotervaart

en heeft een leuke jeugd met haar ouders

en broer. Rond haar twintigste gaat ze

op kamers, ook in de hoofdstad.

Samen met haar toenmalige vriend

bouwt Lucy haar leven op. Ze trouwen,

krijgen Leonie (nu 26) en Bart (nu 22)

en het jonge gezin vertrekt naar

Monnickendam. Amsterdam blijft

echter trekken en nadat het huwelijk

gestrand is, besluit Lucy toch weer te-

rug te keren naar daar waar haar wor-

tels liggen: Amsterdam. “Ik ben een

paar jaar thuis geweest met de kinde-

ren maar moest toch weer gaan wer-

ken. Jarenlang heb ik op de taxi geze-

ten voor ouderen en gehandicapten,

de stadsmobiel. Dat was heel dank-

baar werk met een zeer gevarieerd pu-

bliek. Je hoort heel veel verhalen, men-

sen praten flink tegen je aan maar ik

heb altijd geprobeerd hun verdriet

buiten de deur te houden en werk en

privé goed te scheiden. Anders neem

je de ellende mee naar huis en ik ben

al behoorlijk emotioneel van mezelf.”

Het leven neemt zijn beloop en Lucy staat

er positief in. Ze werkt hard, de kinderen

wonen afwisselend bij haar en haar ex en

voor elk probleem bestaat een oplossing,

is haar credo. Nadat haar werk op de stads-

mobiel lichamelijk te zwaar wordt, be-

sluit Lucy het over een andere boeg te

gooien. Ze zoekt een andere baan en komt

in de beveiliging terecht. In die branche is

de nieuwbakken Vreelandse nog steeds

met veel plezier werkzaam. Na een mis-

lukte relatie maakt Lucy uit een geintje

een profiel aan op een datingsite. “Ik zat

met een vriendin, gezellig met een wijnt-

je, en zij kwam op het idee van daten op

internet. Ik zei eerst nog dat ik er geen zin

in had maar ach, ik dacht, we zien wel wat

er gebeurt. En zie hier het resultaat”, zegt

Lucy, zichtbaar lekker thuis op de bank in

haar charmante huis aan de Nigtevechtse-

weg. Oer-Vreelander Henk Versloot rea-

geert via internet en meteen klikt het tus-

sen de twee. Henk neemt Lucy twee jaar

geleden mee naar het Dorpsfeest en gooit

haar in het diepe. “Ik dacht, doe normaal,

wat is dit? Wat gebeurt hier allemaal? Ik

kende dat niet. Maar ik vond het wel heel

gezellig, iedereen kende elkaar. Mijn moe-

der dacht: ‘wat moet die stadse daar in dat

dorp’, maar ik vond het helemaal niet ver-

keerd.” Na een half jaar trekt Lucy bij

Henk in en went snel. Het landelijke ge-

voel, de dagelijkse aanblik van weilanden

met koeien en schapen spreekt haar aan

en vooral de rust vindt ze heerlijk. “Ik had

het zelf niet verwacht. De eerste nachten

werd ik zelfs wakker van de stilte. Ik was

de trams gewend, maar ik voel me er nu

heel goed bij. 

Met Henk trekt Lucy er regelmatig op uit,

al dan niet op de fiets. Vaak gaan ze op stap

naar of met de familie van Henk, die gro-

tendeels in de buurt woont. De buurtjes lo-

pen de deur niet plat bij elkaar maar gezel-

lig is het wel op spontane momenten.

“Henk en ik knappen ons huis samen lek-

ker op. We gaan op pad, ik wil tuinieren.

Maar ik heb ook nog een full-time baan in

Utrecht. Ik ben hier al met al heel snel ge-

wend, heb mijn draai gevonden, en dat had

ik eigenlijk niet verwacht. En o ja, dat wil

ik toch nog even zeggen: ik was de eerste

Vreelandse, vrouwelijke heraut op Koning-

innedag. Als dat niet Vreelands is!!!’’
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DEMPER CONSULTANCY

DCDC
DEMPER CONSULTANCY
FINANCIEEL ADMINISTRATIEF ADVIESBURO

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

Dames-, Herenkapsalon 
en Modeboetiek 

Exclusieve verkoop 
van Boútriba

Pure bodycare for kids

Bel voor een afspraak 0294 230028
maandag gesloten

Breedstraat 1-3, Vreeland

WICO
DIENSTVERLENING

GLAS- EN GEVELREINIGING
Willem Dolman

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

Nieuwe Collectie!

Nieuwe bodette versterkt redactie
Marie-Anne van Stijgeren (45) versterkt
sinds september de redactie van de
Vreelandbode. In het dagelijks leven is
Marie-Anne journalist bij het ANP. ‘Ik woon
sinds 2004 in het dorp met mijn man
Marcel Maijer en de kinderen Milou, Isis en
Laure. Toen ik door Connie Lohuis werd ge-

vraagd voor de redactie van de dorpskrant
was ik gelijk enthousiast. Het komt nu ook
goed uit, want ik werk parttime en de jong-
ste Laure gaat in oktober voor het eerst naar
school. Hoe meer mensen zich als vrijwilli-
ger voor het dorp inzetten, hoe gezelliger
het wordt’, vindt Marie-Anne.

VIV Buisman heeft een verlenging van
het predikaat ‘Koninklijk’ gekregen.
Gefeliciteerd!

Nieuwtje
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Wij bakken nog op ambachtelijke wijze 
onze pannenkoeken

De keuken is geopend van 11.30 tot 20.00 uur 
en op maandag zijn wij gesloten.

BREEDSTRAAT 8 - 3633 AX VREELAND
TEL. 0294 - 231517 FAX 0294 - 231539

Kroon TweeWielers 
Nu bij aankoop van een elektrische fiets 

Een dinerbon twv. € 100.- cadeau* van het Spiegelhuis. 

www.kroontweewielers.nl                                                         0294-253646

Houd 
Vreeland 

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

Greif Nederland B.V.
Industrial Packaging & Services

Bergseweg 6
3633 AK  Vreeland

Telefoon: 0294-238911

Binnenweg 24c - 3634 AH Loenersloot 
Tel. 0294-293300

Onderhoud + APK

Schadeherstel, Taxatie en Reparatie

Afwikkeling met verzekering

Gratis vervangende auto

Hij woont nog maar koud een week op het
Maartenplein. Het huis is al behoorlijk in-
gericht en zondag – 4 september – is hij of-
ficieel voorgesteld aan de leden van de
kerk. En wel door zijn voorgangster
Richtsje Abma. We zijn dit keer op bezoek
bij Pieter Hoekstra (49), de nieuwe domi-
nee van Vreeland. Getrouwd met ver-
pleegkundige Coby en samen hebben ze
twee uitwonende studerende kinderen,
Nynke en Sjoerd. Al snel blijkt Hoekstra
een open, ruimdenkende, zéér belezen en
nieuwsgierige man, die zeker weet dat hij
zijn draai in Vreeland en de Vreelandse
kerk gaat vinden. ‘Ik kom net als Richtsje
uit Friesland. Vreeland is eeuwen terug
het strijdtoneel geweest van de Friezen en
de Franken. Nu staat er voor de tweede
keer achter elkaar een Fries op de kansel.’
Het gezin Hoekstra woont nog niet zo
lang in Nederland. Ruim vijf jaar woonde
en werkte Pieter Hoekstra in Zweden,
waarvan enkele jaren ook voor de
Zweedse Kerk. Vorig jaar vestigden ze zich
weer in Nederland en wel in Monnicken-
dam, waar Hoekstra een interim opdracht
had. Inmiddels heeft hij ook een dergelij-
ke opdracht in Hoofddorp waar hij de sa-
menvoeging van verschillende wijkge-
meenten begeleidt. In Vreeland is hij deel-
tijds actief. Daarnaast is deze dominee
ook nauw betrokken bij het bedrijfsleven.
Hij geeft workshops ethisch leiderschap
en heeft hierbij zijn contacten bij onder
andere KPMG. Dat is ook een logisch ge-
volg van zijn opleiding. Hoekstra is zowel
theoloog als psycholoog. ‘Die combinatie
ligt voor de hand. De studies gaan name-
lijk over het geloof, over God én over de
mens.’
Dan neemt het gesprek een wat meer reli-
gieuze wending. Wat gaat Pieter Hoekstra
voor gelovig Vreeland betekenen?
Hoekstra: ‘Eigenlijk zijn protestanten ook
katholiek. Daarnaast kennen we de
Rooms-katholieken die de paus erkennen.
Eigenlijk ligt het allemaal heel dicht bij el-
kaar en ik hoop dat zoveel mogelijk men-
sen zich in de Vreelandse kerk thuis voe-
len. Aan de kerk ligt het niet. Je voelt ge-
woon dat er zeven eeuwen van gebed van-
uit de muren op je neer zien. Dat we deel
uitmaken van een groter geheel, dat besef
en die gebeden van eeuwen lang die los
komen van de muren, dat kan heel emoti-
oneel zijn. De kerk is een prachtige plek
waar we met elkaar de waarheid kunnen
verkennen, waar we vragen durven te stel-
len. Waarin we ook begrijpen dat geloven
niet altijd vanzelfsprekend is. Ik ben als
dominee ook niet een beroepsgelovige. Ik
ken God ook niet echt. Hoe ruim het be-
grip God is zullen we met elkaar ontdek-
ken. In het Christendom staan geloof,
hoop en liefde centraal. Geloof ligt dicht
bij ongeloof, hoop bij wanhoop. In de lief-
de vinden we niet zo’n tegenstelling. Dus
is voor mij, maar dat staat ook zo in de
Bijbel, is de liefde het meest belangrijk.
Daarin kunnen we sowieso geloven.’

‘Net als Richtsje vind ik de kerk niet alleen
een goede plek om op zondag te komen.
We kunnen aan de dorpsbewoners vragen
wat ze nog meer met en in de kerk willen.
Hoe we ons als kerk dienstbaar kunnen
opstellen. We passen niet alleen op de
winkel, maar willen ook ondernemen. De
deuren openzetten. Met die instelling ga
ik binnenkort ook naar de basisschool. Ik
vind het heel belangrijk dat onze Joods-
Christelijke cultuur van generatie op ge-
neratie wordt doorgegeven. Al was het
maar om de schilderkunst, de literatuur
en de klassieke muziek beter te begrijpen.
Om te begrijpen wat Rembrandt met zijn
schilderijen voor ogen had. Het zijn onze
roots en we ademen deze cultuur steeds
weer in. Kennis ervan biedt ons ook an-
kers. Verankering in onszelf en in onze
maatschappij. Kennis van de oude bijbel-
verhalen helpt ook bij het begrijpen van
de zogenaamde spiegelverhalen die ge-
plaatst zijn in de huidige tijd. Net als
sprookjes helpen die verhalen bij het ont-
wikkelen van ons waarden- en normbesef.
Wat je in je jeugd krijgt aangereikt, neem
je je hele leven mee. In het bedrijfsleven
omarmen ze nu storytelling, dat doet de
kerk al eeuwenlang!’
Tot slot willen we nog even weten wat
Hoekstra vindt van de leegloop van de
kerk. Zijn antwoord is klip en klaar: ‘Toen
ik in de jaren tachtig theologie studeerde
had ik eigenlijk niet durven denken dat
het instituut kerk na 2000 nog in deze
vorm zou bestaan, inclusief kerkenraad
en ouderlingen. We zagen de opkomst
van de frustratie generatie. De mensen die
zich losmaakten van hun religieuze wor-
tels. Er is sindsdien wel degelijk een vertra-
ging, maar die is niet per se negatief. We
gaan ons opnieuw uitvinden. We zijn mil-
der geworden. Leggen meer de verant-
woordelijkheid bij het individu. Waar we
naartoe gaan is een gezamenlijke zoek-
tocht.’

C.L. 

In de schijnwerper....
Mogen we even voorstellen?

Dominee Pieter Hoekstra

Op woensdag  7 september om 20.00 uur
begint de bridgeclub Vreeland weer. Er is
nog plek voor nieuwe spelers, met of zon-
der (veel) ervaring! U kunt vrijblijvend
kennismaken. Informatie: Guusje Broex
(233974) of Grace van IJzendoorn (231147).

Bridgeclub Vreeland



Op 23 september, om 11.05 uur, beweegt
de Zon van noord naar zuid over de eve-
naar - de astronomische herfst begint. Die
dag duren overal op Aarde dag en nacht
even lang. Daarna worden de dagen in
Vreeland snel korter. Op 24 september
gaat de zon om 19.51 uur onder, en een
Vreelandbode later, op 22 oktober is dat
om 18.31 uur. De avonden worden weer
geschikt om de sterren en planeten in de
gaten te houden. De komende maand zijn
vooral de planeten Mars en Jupiter goed
zichtbaar. Mars komt op na middernacht,
en is ‘s ochtends hoog in het zuidoosten te
zien. Jupiter staat in oppositie, d.w.z. be-
vindt zich vanaf de Aarde gezien tegen-
over de Zon en de reuzenplaneet is daar-
door de hele nacht zichtbaar. Op 13 okto-
ber is Jupiter in de buurt van de Maan te
vinden. Kijk rond 21.00 uur richting oos-
ten, en Jupiter is dan rechtsonder de Maan
te vinden. In de loop van de avond klim-
men Maan en Jupiter samen richting zui-
den. Daar staat in oktober, laag aan de ho-
rizon, ook de ster Fomalhaut, de helderste
ster in het sterrenbeeld Zuidervis.
Fomalhaut is met zijn 200 miljoen jaar
een vrij jonge ster. In de 80-er jaren werd
om deze ster een schijf van stof en gas ont-
dekt, het oermateriaal waaruit deze ster
werd gevormd, maar ook een restant

waaruit nieuwe planeten kunnen ont-
staan. Drie jaar geleden werd met de
Hubble Space telescoop inderdaad een
planeet ontdekt rond deze ster,
Fomalhaut b, die zich een weg baant door
het stof en gas en daarbij als een soort kos-
mische sneeuwbal aan massa wint. We
zien de kraamkamer van een planetair
stelsel, en een snapshot van de situatie
waarin ons eigen zonnestelsel verkeerde,
een goede 4 miljard jaar geleden.         H.L.

De laatste weken was het van maandag
t/m zaterdag lekker druk in het
Dorpshuis. Een team van acht jonge dan-
sers c.q. zangers repeteerden voor de ko-
mende muzikale voorstelling Jeans. Jeans
is in 1986 gestart en was een initiatief van
Vreelander Dick van den Ende. Een aantal
jaar geleden deed hij een stapje terug uit
het muzikale project en zetten Wil én Ben
Schilder de productie verder door. Ben:
‘We repeteren nu de 21ste editie van Jeans
‘Grown Up’. En voor de tiende keer doen
we dat in jullie Dorpshuis, waar de om-
standigheden om zo’n muzikale show in
de steigers te krijgen geweldig zijn. Er is
rust en de faciliteiten zijn prima. Eerst
werkten we samen met Truus en Rob en
nu met John. Het loopt altijd perfect.’ Bij
Jeans krijgt jong talent een kans om op de
bühne te staan. Voor iedere editie van de

show zijn er uitgebreide audities.
Inhoudelijk zijn niet alle shows hetzelfde.
Ben: ‘We proberen ons publiek te verjon-
gen door meer eigentijdse hitnummers
op te voeren. De doelgroep is tussen de 25
en 45 jaar maar we vergeten zeker onze
door de jaren heen trouwe bezoekers niet.
De muziek komt uit de jaren zestig, zeven-
tig en nu ook tachtig, negentig en we zin-
gen hits van heden. De show is opgedeeld
in verschillende blokken waarbij de dan-
sers c.q. zangers zich steeds weer verkle-
den. Echt, het is een meeslepend spekta-
kel mét een eigen band en een geweldig
lichtplan en decor. Vanaf september
wordt ‘Jeans Grown Up’ ruim negentig
keer opgevoerd. Wie de spetterende show
wil bijwonen kan kijken op www.jeans-
company.nl. Op de site kunnen ook kaar-
ten worden besteld. C.L.
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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

De Kleur en Interieur winkel voor:
Gordijnen • Vloerbedekkingen • Raamdecoratie
Shutters • Traplopers & Vloerkleden • Horren
Verf & Behang • Antieke kleuren “van Oort”

Woonaccessoires 

Brugstraat 17, Loenen a/d Vecht
Telefoon 0294 231993

info@schumacherinterieur.nl

www.schumacherinterieur.nl

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)

Budget brillen...
...voor budget ogen?
Sommige brillenwinkels stunten graag met brillen: van veel voor weinig.
Wij hebben al jaren complete brillen van € 99,- voor € 99,-. Helder toch?
Maar wij zijn er voor uw ogen, uw klachten, uw oplossingen, uw zicht.
Niet uw portemonnee, maar uw ogen verdienen Briljant.

Wat doen zij nou?
Repetities voor Jeans in Dorpshuis

Hemel boven Vreeland



16 september 2011 De Vreelandbode

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!

Recept 
van
Wilco Berends

Oud Over 20 � 3632 VD � Loenen aan de Vecht
Tel. 0294 - 23 16 43 � info@verwoerdbv.nl � www.verwoerdbv.nl

Openingstijden winkel maandag t/m vrijdag van 08.00 - 17.30 uur 
en zaterdag  van 08.30 - 16.00 uur � winkel@verwoerdbv.nl 

Monumentenonderhoud
Klassieke nieuwbouw
Restauratie & Renovatie

Doe-het-zelfzaak:
Bouwmaterialen, Verf,
IJzerwaren,Gereedschap,
Velux- en Luxaflexdealer

Donderdagmiddag 1 september gonsde het over het schoolplein "Theo Janssen is in de Nederlanden".
Snel werden thuis voetballen, papier en andere attributen opgehaald want hij zou om 16.30 uur
handtekeningen uit gaan delen. Vanwege een blessure kon Theo geen balletje trappen op het voetbal-
veldje, maar een enkele geluksvogel mocht wel met hem op de foto, zoals Stijn en Daan van den Heuvel. 

Theo Jansen in Vreeland

Het zalmgerechtje van het 
onvergetelijke Dorpsfeest!

Pekel: 1 liter water, 65 gr zout, 25 gr witte basterd
suiker, 2  gr koriander korrels en 5  gr verse gember

Zalm: een stuk zalm filet van Aloys, 1 limoen, olijf-
olie, peulen in reepjes gesneden, taugé, evt een rode
peper in reepjes gesneden en geblancheerd en iets
verse mint, in dunne reepjes gesneden.

Zoet-zuur: 1 deel azijn, 1 deel suikerwater  (suiker-
water is 1 deel suiker en 1 deel water die is opge-
kookt en afgekoeld).

Kook alle ingrediënten van de pekel op en laat deze
daarna afkoelen (u kunt dit het beste een dag van
te voren maken). Zeef de pekel en leg hier de zalm
in zodat deze onder water staat voor 20 minuten.
Haal de zalm uit de pekel en droog deze af met keu-
kenpapier en rasp iets limoenschil over de zalm.
Doe de zalm in een boterhamzakje met iets olijf-
olie en leg deze in een bak met gloeiend heet water
uit de kraan (zorg dat er geen water bij de zalm
komt) en laat de zalm langzaam garen maar zorg
dat deze nog glazig is en sappig als u de zalm uit
het water haalt. Laat de zalm iets opstijven in de
koelkast en halveer deze, dresseer de zalm op een
bordje en besprenkel iets zoet-zuur over de gesne-
den knapperige groenten en leg die op de zalm.
Daarnaast kunt u het gerechtje nog aankleden met
iets wasabi, vermengd met mayonaise of andere
oosterse garnituren.


