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Redactioneel

Buiten lijkt het wel herfst en winter tege-

lijkertijd, donkere luchten, koude wind

en volop kastanjes in het bos. September

hoort een maand te zijn van een heerlijke

nazomer, genieten van buiten eten, vaar-

tochtjes, lekker wandelen etc. Enfin, wat

niet is, kan nog komen. 

Ter zake. Op de eerste werkdag nadat de

toekomstige N201 rotonde bij Nederhorst

den Berg was afgesloten voor afslaand

verkeer, moest een lid van de Dorpsraad

in actie komen om z’n medemens te hulp

te schieten. Op de Kleizuwe was een auto

van de weg geraakt bij de ontwijking van

een vrachtwagen. Gelukkig kon Simon

van der Paauw de auto met z’n trekker

weer op de weg krijgen. Dit tot grote er-

gernis van een andere weggebruiker die

het druk,druk,druk had en op weg was

naar zijn werk. Simon bedankt! Dit bena-

drukt meteen een van de punten waar de

Dorpsraad het de afgelopen vergadering

uitvoerig over heeft gehad; de veiligheid

van fietsers en andere weggebruikers op

de Kleizuwe en de Bergseweg. U begrijpt

dat het sluipverkeer voor de routes bin-

nendoor kiest en weet wellicht ook dat de

Kleizuwe door de provincie als fietspad is

benoemd nu het andere fietspad langs de

N201 is afgesloten. Dit zorgt voor gevaar-

lijke situaties. Op initiatief van de

Dorpsraad is er een spoedoverleg geweest

met de gemeente, de provincie en de uit-

voerder in de eerste week van september.

Hieruit is gekomen dat het instellen van

eenrichtingverkeer geen haalbare optie

is, het langer afsluiten van sluisje het

’t Hemeltje ook niet. De heer Corsten van

de provincie neemt contact op met de

heer Slappendel van de politie in verband

met de handhaving “alleen bestem-

mingsverkeer en fietsers” op de Kleizuwe.

Donderdag 11 september is er een evalua-

tie met de partijen.

Lees verder op pagina 3

Bericht van de Dorpsraad

Meteorologisch is de herfst begonnen maar in de Vreeland-

bode schijnt de zon nog volop! Interessante, hartverwar-

mende en nieuwswaardige post ontvingen wij van u voor

alweer deze zesde editie. Zoveel zelfs dat het aantal pagi-

na’s van de VB bijna verdubbeld kon worden. En dat stemt

de redactie zonnig; de Vreelandbode leeft! En ondertussen

niet alleen in Vreeland. Zelfs in Loenen en Breukelen vindt

ons dorpsblad gretig aftrek. Een dubbeldik blad is nog te

begrotelijk, dus wij houden het hier dit keer kort en wen-

sen u veel leesplezier!

Singel 1
3633 CW Vreeland

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

Het was een prachtig gezicht, hoe op dins-

dagochtend 26 augustus ongeveer 70 kin-

deren bezit namen van het weiland van

Simon van der Paauw aan de Kleizuwe.

Gewapend met hamers en zagen stortten

zij zich op een grote hoeveelheid pallets

en ander hout. Inderdaad, u raadt het al,

het jaarlijkse huttenbouwkamp was een

feit.  Het thema dit jaar was “het brug-

wachtershuis”. Wie maakt het mooiste en

het stevigste exemplaar want de brand-

weer controleert de kwaliteit! In korte tijd

verrezen prachtige bouwwerken met zij-

ingangen en verdiepingen en met hulp

van menig vader, moeder, opa en oma

bleef het allemaal goed staan. Helaas had

het huttenbouwkamp dit jaar een extra

dimensie: regen, veel regen. Op woensdag-

ochtend leek het soms meer op een mod-

dergevecht maar geen van de kinderen

leek daar enige last van te hebben.

Sterker nog... ook dit jaar sliepen de kin-

deren donderdagnacht in hun eigen hut.

Eerst kwam de brandweer om de hutten

te keuren en de prijzen te verdelen. Enige

angst zag je in de ogen van een kleine tim-

merman toen een brandweerman dreig-

de zijn trap af te zagen. Gelukkig, hij

maakte een grapje. De brandweer riep ie-

dereen tot winnaar uit en beloofde alle

kinderen een ritje in de brandweerauto

op de open dag. De nacht verliep rustig en

droog en bij het ochtendgloren stonden

de broodjes klaar. Het was fantastisch

hoeveel ouders gehoor hadden gegeven

aan de oproep om te komen opruimen.

En daarmee was het huttenbouwkamp

2008 wéér een succes dankzij het initia-

tief van Casper, Manon, Evelyn en Reinko,

de wei van Simon en de inzet van vele an-

deren.  Tot volgend jaar!

Wie bouwt het mooiste brugwachtershuisje?

BAZAAR
Voor onderhoud grote orgel en vleugel

Zaterdag 4 oktober

Dorpshuis Vreeland vanaf 10.00 uur

2e Hands huisraad, speelgoed, boeken, enz. • Grabbelton, snoepwijzer
en sjoelen. • Knutselen met de kinderen. • Verkoop Superloten 
Eigen gebakken lekkernijen en soep • Bloemen en cadeautafel

18.30 uur  Sponsor loop

Vanaf 19.30 uur Rad van Avontuur met  Superlot ronde
Inleveren spullen zaterdag 13, 20 en 27 sept. van

10.00 tot 12.00 uur VIV-terrein Raadhuislaan

De Protestantse Gemeente 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

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, 1241CP Kortenhoef

Apotheek Loenen
tel. 232703

Albrechtlaan 2, 3632 BB Loenen

Verloskunde Wijdemeren - Vreeland
tel. 035 6953522 Thera van Erp

Stichting Welzijnsbevordering Ouderen
tel. 233034 Centrale meldingspost 

Mw Severien,  Vredelantstraat 11

Bgg  tel. 234049

Mw Kraan, J. van Nassaustraat 14

Zuwe Algemeen Maatschappelijk Werk
tel. 0346 263094

Angstel 138, 3621WC Breukelen

Spreekuur ma t/m vr 09.00-10.00 uur

Zuwe Thuiszorg
tel. 0346 260060

Angstel 138, 3621WC Breukelen

Wzc 't Kampje
Dagverzorging ma., di., do., vrij. 

huishoudelijke ondersteuning

tel. 0294 233159

Dierenarts
tel. 0294 231315

W.J.H. Thijs, Straatweg 75, Loenen 

Dierenambulance
tel. 035 6830300

St. Dierenambulance Hilversum e.o.

www.dierenambulancehilversum.nl

BENZINE/LPG
AUTOWASCENTRUM VREELAND

OPENINGSTIJDEN:
MA - VRIJ 06.00 - 21.00 UUR

ZATERDAG 08.00 - 20.00 UUR

ZONDAG 09.00 - 20.00 UUR

24-UUR PINBETALING MOGELIJK

Agenda
20/27 sept.: Inleveren spullen bazaar

bij VIV

4 okt.: Bazaar en dierendag

7/8 okt.: Oliebollenverkoop

9 okt.: Verschijnen Vreelandbode

10 okt.: Inleveren spullen kleding-

beurs peuterspeelzaal

11 okt.: Kledingbeurs peuterspeel-

zaal

20-24 okt.: Herfstvakantie CSV

26 okt.: Kinderconcert muziekver-

eniging De Vecht

13 nov.: ALV Dorpsraad 

Colofon
De Vreelandbode is een uitgave van Stichting Vreelandbode (KvK 30238883)
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Kopij voor de volgende Vreelandbode uiterlijk 29 september 2008 inleveren 

via info@vreelandbode.nl  De volgende Vreelandbode komt uit op 9 oktober 2008.

De redactie behoudt zich het recht voor om de aangeleverde teksten in te korten!

Prot. Gemeente Vreeland
aanvang diensten: 10.00 uur

zon. 14  sept.  ds. A.J. de Lange

zon. 21 sept. ds. R. Abma

zon. 28 sept. ds. W. Speelman

zon. 5 okt. ds. R. Abma

zon. 12 okt. ds. R. Abma

Meer informatie kunt u vinden op 

www.pkn-vreeland.nl

Ludgerus Parochie Loenen
zon. 21 sept. Voorstellen vormelingen

in Abcoude

zon. 28 sept. 10.00 uur 

Pastor Vernooy

zon. 5 okt. 10.00 uur Gezinsviering 

Pastor Geurtsen

Meer informatie kunt u vinden op 

www.ludgerusparochie.nl

Belangrijke telefoon-
nummers en adressen

Kerkdiensten

Gezocht: OPPAS bij ons thuis voor

dochter (6 jaar) op woensdagen tussen

12.15 uur en 14.15 uur. Contact opne-

men met Carola Marseille 06 45764109.

Vechtzooitje

Van 5-11 oktober is de jaarlijkse collecte

voor de Nederlandse Brandwonden

Stichting. Dankzij deze collecte blijven on-

derzoek, preventie, en vooral nazorg voor

mensen met brandwonden mogelijk. De

collecte is voor de Brandwonden Stichting

de belangrijkste inkomstenbron voor deze

‘strijd tegen de littekens’. Wie de collecte

heeft gemist, kan ook geld storten op giro

20 21 22, Nederlandse Brandwonden

Stichting Beverwijk. Aanmelden als collec-

tant kan telefonisch bij de Nederlandse

Brandwon-den Stichting, 0251-275555, of

via internet: www.brandwonden.nl

Brandwonden collecte
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Voorstraat 20, 3633 BB Vreeland, telefoon 0294 - 23 14 22

Mini-Krentenbollen 10 voor u 2,95
de WEEK  VAN DE LEKKERSTE CAKE.... 
Boerencake .........deze week u 2,50
Cakejes met of zonder rozijnen 8 voor u 2,50

Let op .....onze winkel is op maandag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagmorgen 
geopend van 08.30 tot 13.00 uur. En op zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur.
Op dinsdag zijn wij gesloten.....Uiteraard is ons brood op deze dag wel verkrijgbaar 
bij de Dagwinkel van Aloys Hageman.

Na de zomervakantie is Juf Paula vol en-

thousiasme begonnen op de peuter-

speelzaal. Samen met Juf Reina en actie-

ve mama’s had ze de laatste vrijdag de

noodlocatie op de Fetha zo gezellig mo-

gelijk gemaakt voor als de kindjes terug-

kwamen van vakantie. Inmiddels han-

gen er gordijnen, is er een seizoensboom

en zijn de ramen mooi beschilderd.  

Juf Paula bruist van enthousiasme en

heeft volop nieuwe ideeën om het ver-

blijf op de peuterspeelzaal zo gezellig

mogelijk te maken.

Voor haar aanstelling is ze full-time

mama geweest voor twee kinderen (die

inmiddels alle twee op school zitten) en

heeft ze haar sporen verdiend in de be-

jaardenverzorging. Samen met haar ge-

zin woont ze in Maarssenbroek. 

Juf Paula werkt op maandag, dinsdag en

vrijdag. Met Juf Reina maakt ze plannen

voor speciale herfstversieringen, kabou-

ters, eekhoorns, noem maar op. 

Paula, van harte welkom in Vreeland.

Laat uw peuter ook een gezellige och-

tend spelen op Vechtkroost! Geef uw

kindje op via www.vechtkroost.nl. Tot

ziens! R.v.M.

Peuterspeelzaal Vechtkroost 
heeft een nieuwe Juf!

Mijn ontmoeting met Gert de Boer vindt

plaats in Huizen op de Van der

Brugghenschool, een prachtig, gloed-

nieuw schoolgebouw dat in oktober

2006 opgeleverd is. Hij was 11 jaar direc-

teur van deze school en is van het begin

tot het eind intensief betrokken geweest

bij de bouw. Gert vertelt dat er in dit ge-

bouw 200 leerlingen verdeeld over de

groepen 1 t/m 8 gehuisvest zijn maar dat

er ook nog een tweede locatie is waar 90

leerlingen zijn ondergebracht, ook

groep 1 t/m 8. Oorspronkelijk twee scho-

len die nu als één school onder zijn be-

heer vallen. Lastig lijkt me. Dat is het ook

wel een beetje, glimlacht hij, omdat bei-

de locaties 10 minuten fietsen uit elkaar

liggen maar vooral omdat er maar één

budget is voor één school terwijl er toch

twee schoolgebouwen onderhouden

moeten worden. Dat heeft me wel ge-

leerd goed met geld om te gaan. 

Is dat de reden dat je hier weggaat, vraag

ik. Nee, zegt hij, ik heb voor mijn gevoel

de klus hier geklaard. De school is de af-

gelopen 11 jaren explosief gegroeid,

zelfs in dit nieuwe gebouw hebben we de

aula al als klaslokaal in gebruik moeten

nemen. Én het nieuwe schoolgebouw

staat. Ik heb nog zo’n 10 jaar te gaan voor

mijn pensioen en ik wil graag nog een

keer een nieuwe uitdaging aangaan. Hij

oogt fit en ontspannen en ik geloof hem

direct. Waarom de keuze voor zo’n klein

dorp als Vreeland? Hij begint enthou-

siast te vertellen over de 10 jaar die hij

als leerkracht en directeur gewerkt

heeft in Thesinge. Thesinge....? Een klein

dorpje bij Groningen waar hij de leukste

jaren uit zijn loopbaan heeft meege-

maakt. Zijn drie kinderen waren toen

nog klein en zijn huis lag direct tegen-

over de school. De school bestond aan-

vankelijk uit 49 leerlingen, verdeeld

over 8 groepen waarvan hij er aan 3 les-

gaf en natuurlijk ook aan zijn eigen kin-

deren. 

Interview met Gert de Boer, de nieuwe directeur van de CSV
Een kleine gemeenschap waar hij zich erg prettig voelde.

En al bij de eerste contacten met de CSV kreeg hij iets van

dat oude Thesinge-gevoel terug: een enthousiast team dat

veel onderneemt, een klein dorp met veelal betrokken ou-

ders. En natuurlijk de nieuwbouw waar hij al zijn opgeda-

ne ervaringen nog een keer kan gebruiken. 

Gert benadert de school als een bedrijf waarbij voorop

staat dat de leerlingen zich veilig voelen. Maar daarnaast

moeten leerkrachten en leerlingen optimaal hun werk

kunnen doen waardoor ouders/klanten tevreden zijn. Het

klinkt wat zakelijk maar is misschien wel een hele goede

voorbereiding op de middelbare school en wat daarna

komt. Als laatste vraag: Waar heb je een hekel aan? Zijn ant-

woord komt onmiddellijk: geklets bij het hek. Hij bedoelt

geroddel. Gert houdt van openheid en een directe benade-

ring. Vanaf 1 oktober begint hij als directeur op de CSV en

ik vind het eigenlijk een beetje jammer dat mijn kinderen

nu net van de basisschool af zijn en ik deze nieuwe direc-

teur niet meer mee kan maken. Mijn zegen heeft hij.    R.B.

Vervolg van pagina 1

Op onze oproep in de Vreelandbode voor een nieuwe secreta-

ris is een reactie gekomen en wel door Melchior Meihuizen. Bij

afwezigheid van andere kandidaten en door het enthousiasme

van Melchior heeft de Dorpsraad bij stemming besloten dat hij

de nieuwe secretaris wordt. Melchior woont sinds kort in het

dorp, tegenover de muziektent en wil zich graag inzetten voor

Vreeland. Van harte welkom! Micha, hartelijk bedankt voor je

geweldige inzet en de altijd zeer stipte notulen. Dit brengt ons

op een nieuw punt, de komende Algemene Ledenvergadering

is op donderdag 13 november in het Dorpshuis. Noteer deze da-

tum alvast in uw agenda zodat u erbij kunt zijn! Tijdens deze

vergadering treedt Karin van Dis af. Na vier jaar Dorpsraad wil

zij haar functie overdragen aan een andere enthousiasteling

met hart voor het dorp. Wij zoeken een vrouwelijke vervang-

ster voor Karin, zo blijft de samenstelling van de raad enigszins

in evenwicht. Jonge moeders, actieve 40ers, en kwieke 50ers,

geef u op! De tijdsbesteding is geheel door u zelf in te delen en

hangt af van de deelname aan de diverse projecten die er lo-

pen. Een goede toekomst, belangenbehartiging van alle

Vreelanders en gezelligheid onderling, daar staat de

Dorpsraad voor. U kunt zich opgeven per email bij info@dorps-

raadvreeland.nl Tot ziens op de Algemene Ledenvergadering

op donderdag 13 november!              R.v.M.

Dorpsraad
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Zon, muziek, happen en snappen

Zaterdag 30 augustus j.l. werd wederom

het jaarlijkse dorpsfeest gevierd. Op deze

prachtige zonnige dag was het ‘s middags

al snel gezellig druk in de Breedstraat.

Vanaf 16.00 uur vermaakte de jeugd van

Vreeland zich prima met diverse creatie-

ve activiteiten o.l.v. juf Sandra, ook wel be-

kend van de Toverkikker. In de schuur

van de familie Griffioen werden er, voor

de allerkleinsten, door Josephine en

Milou verschillende poppenkastvoorstel-

lingen gegeven. Ook konden de kinderen

geschminkt worden, was er een heuse

kinderkapsalon en werden er verschillen-

de behendigheidsspelletjes gedaan.

Op het grote springkussen, de stormbaan

en andere leuke aanwezige spellen, kon-

den de kinderen zich heerlijk uitleven. 

Na de kinderactiviteiten was het tijd voor

de bromfietsrees. In één woord fantas-

tisch!!! Ruim 50 deelnemers, prachtige

oude brommers en fraai uitgedoste berij-

ders reden hun rondjes als ware coureurs.

Terwijl de dixielandband vrolijke muziek

ten gehore bracht deed menigeen zich te-

goed aan de heerlijke lekkernijen van de

slager en een lekker koud drankje van Cor.

Tijdens de trekking van de loterij was het

weliswaar rustig in de tent, maar toen de

band afgewisseld door de DJ begon te spe-

len knalden zelfs de stoppen uit de stop-

penkast.

Rond half elf werd het drukker, de gezellig-

heid nam toe en er werd een dansje ge-

waagd.

Om middernacht eindigde het feest in de

Breedstraat en een ieder ging met een te-

vreden gevoel zijns weegs. Al met al kan de

organisatie evenals de bedrijfsvereniging

terugkijken op een geslaagde dag.

Let op: mocht u de trekking van de loterij

hebben gemist dan kunt u op pagina 5 de

trekkingsuitslag vinden. Prijzen zijn tegen

inlevering van het winnende lot af te ha-

len bij slagerij Dalhuisen in de Breedstraat.

Een gelukkige en zichtbaar blije winnares

van één van de hoofdprijzen, Annet

Heslenfeld, nam de hotelcheque ter waar-

de van h 200,- in ontvangst en kan zich ver-

heugen op een lekker weekendje weg.

Niet onvermeld mag blijven dat dit dorps-

feest mogelijk is gemaakt door de financi-

ële ondersteuning van de bedrijfsvereni-

ging en de sponsors.

Verder bedanken wij de vrijwilligers (spel-

begeleiding, poppenkast, popcorn en de

opruimploeg), de ondernemers die voor

een prachtig prijzenpakket hebben ge-

zorgd, de gemeente, en iedereen die zijn

best heeft gedaan om deze dag te doen sla-

gen.

Dames-, Herenkapsalon en Modeboetiek
met o.a. de merken

IKKS, MARSH, CLOSED & 
SAVE THE QUEEN

DE NIEUWE COLLECTIE IS ER!
Exclusieve verkoop van Boútriba

Pure bodycare for kids

Bel voor een afspraak 0294 230028
maandag gesloten

DEMPER CONSULTANCY

DCDC
DEMPER CONSULTANCY
FINANCIEEL ADMINISTRATIEF ADVIESBURO

TEL. 0294 - 232417
E-MAIL info@demper-consultancy.nl

Gezelligheid voert bov

Geef uw mening op www.vreelandbode.nl
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Om de deelnemers van de vierde bromfiets-

rees wat extra’s voor te schotelen hebben we

net als vorig jaar voorafgaande aan de rees

een toerrit uitgezet. Op deze manier konden

we de deelnemers die dit jaar uit alle wind-

streken van Nederland kwamen een stukje

van de mooie Vechtstreek laten zien. Om

half drie was het zover: met ronkende moto-

ren en een blauwe walm achterlatend ver-

trokken we uit Vreeland richting Neder-

horst den Berg, de Keverdijksepolder door

richting Muiderberg. Genietend van het wij-

de uitzicht van de Randmeren rijden we

richting Muiden. Met het mooie weer waren

de terrassen aan de sluis weer overvol. Langs

de Vechtdijk terug richting Weesp, waar het

Sluis- en Bruggenfeest volop aan de gang

was. Tussen het publiek door volgden zo’n

veertigtal oude bromfietsen elkaar op. Het

Gein door richting Abcoude, waar ook de

feestweek aan de gang was; we hebben de be-

zoekers van de feestweek een gratis attractie

bezorgd! Met veel bombarie reden we door

de feestende menigte heen, langs de Angstel

richting Baambrugge, Loenersloot, om ver-

volgens via de Provicialeweg weer door

Vreeland heen te rijden.

Bij aankomst was de muziektent al hele-

maal voor ons ingericht, met lange tafels en

banken. Hier werden we door de familie De

Haan getrakteerd op een overheerlijke rijst-

tafel, met alles erop en eraan. De drank kre-

gen we aangeboden door de bedrijfsvereni-

ging van Vreeland.

En dan, waar het allemaal om draaide: de

vierde bromfietsrees van Vreeland. Na een

korte presentatie van de deelnemende

bromfietsen, klom de pastoor op z’n fiets en

reed de losse ronde voorop om het parcours

in te zegenen voor een goede en veilige af-

loop. Met een record aantal deelnemers re-

den we langs de reuze-zandloper die op dat

moment werd omgedraaid, als de zandlo-

per is leeg gelopen zou zijn, dan zou de eerst

passerende bromfiets de winnaar zijn. Op

deze manier haalden we het wedstrijdele-

ment helemaal weg, het maakte niet uit of

je hard of zachtjes de bocht door racede.

De originaliteitprijs ging dit jaar naar een

bekende onder ons nl Willem (ei) Soede, ge-

heel in stijl met pothelm en super dikke bril

op racete Willem door de straten van z’n

dorp. De pechprijs was dit jaar voor Henk de

Groot uit Bleskensgraaf, door een valpartij

heeft hij enkele ronden moeten missen,

maar zonder schade heeft hij de race weer

hervat.

Wij als organiserend comité hebben direct

na de race al besloten dat we het eerste lus-

trum van de Vreelandse bromfietsrees vol-

gend jaar zeker weer organiseren.

Via deze weg wil ik iedereen nogmaals be-

danken voor hun medewerking, in het bij-

zonder de bewoners die direct aan het par-

cours wonen, die ervoor hebben gezorgd dat

de weg autovrij was. 

Tot volgend jaar, Tijmen Zeldenrijk

De Bromfietsrees was weer super!

ventoon op Dorpsfeest! Wij bedanken de volgende sponsors:

Polocentrum “Groot Kantwijck”
Greif Nederland BV
Rabobank

E.V.A.B. autobedrijf
Gerwig makelaardij
Driessen bomen
Bon aannemers
Van Lindenberg install.bedrijf
I.T.P. tel.diensten
Krimp&fort consultancy en vastgoed
De Nederlanden hotel/restaurant
Noorman kranen
Verwoerd aannemers/restaurateurs
Schumacher schilders 
Taveerne de Vecht gezelligheid gegarandeerd
Fysiotherapie Vreeland

Hoveniersbedrijf van Monsjou   Dagwinkel Aloys Hageman   
W.A.E.M. van Overbeek-Verheggen   Versbakkerij Schouten   
Demper Consultancy   Driessen Bomenbedrijf   
Gathier Holding   Groenpartners VOF   
Kapsalon “de Haarwinkel”   Montagebedrijf R. vd Spoel   
Restaurant “Noord Brabant”   Slagerij gebr. Dalhuisen   
Tierelantijn   Timmer en Onderhoud Van Vliet   
Smederij Niessen   VIV Vreeland BV   
Pavone Consult   Vreeland Holding BV   
Mijdrecht Vastgoed BV  inz. “Groot Kantwijk”  Next Limit   
G&M Klus-onderhoudsbedrijf   Hotel de Nederlanden   
M. Schimmelpenninck Holding BV    Art Connections BV   
Lavi Consultancy   Mondhygienist J. van Vliet   
Holtwick BV   Wico   
Dorpshuis Vreeland Evenementen   Strakblauw   
INC Agency BV   Aroba Bandenservice   
Henken Holding BV   Belleza   
Doorendael BV   Doris Holding BV   
Orthodontiepraktijk F.M. van Monsjou 

Uitslag loterij Dorpsfeest 
Hoofdprijs: Fam. Heslenfeld. Lotnr. 0632: Cadeaucheque voor
een weekend weg in een Van der Valk hotel naar keuze.
M. Aalderink. Lotnr. 0589: Vaartocht op de Vecht met 20 perso-
nen op de Vrouwe Cornelia. 2e prijs: Fam. de Haan. Lotnr. 0222:
Compleet verzorgd diner voor 2 personen in Restaurant/hotel
De Nederlanden. 3e prijs: Fam. Soede. Lotnr. 0158:
Pannekoeken eten met 4 personen in Restaurant Noord
Brabant. 4e prijs: Fam. Hulsman. Lotnr. 0404: Bij Dagje varen
op het water, 3 uur incl. schipper. Voor gezelschap in overleg.
5e prijs: Rob van der Linden. Lotnr. 0305: Bij Dagje varen op het
water, 3 uur incl. schipper. Voor gezelschap in overleg. 
Diverse prijzen: Schuurman. Lotnr. 0199: 1 x gratis knippen bij
Belleza haar-mode. Schuurman. Lotnr. 0196: Schaaltjes en kop-
jes van Belleza haar-mode. Fam. van Gils. Lotnr. 0207: Showergel
aangeboden door Belleza haar-mode. Caroline. Lotnr. 0253:
Showergel aangeboden door Belleza haar-mode. Royman. Lotnr.
0270: Kadobon aangeboden door Belleza haar-mode. Fam.
Schipper. Lotnr. 0079: Rookworst van Slagerij Dalhuisen. Fam.
Krimpenfort. Lotnr. 0609: 1 rollade van Slagerij Dalhuisen. Fam.
Schreurs. Lotnr. 0732: 1 rollade van Slagerij Dalhuisen. T.
Niewhoff. Lotnr. 0112: Taartschep van de BP. Fam. van Gils.
Lotnr. 0208: Badzout en Spa Naturelle van de BP. Grace. Lotnr.
0123: Dienblad van de BP. Fysiotherapie Vreeland. Lotnr. 0062:
Brandwondenset van de BP. Martin Aalderink. Lotnr. 0590:
Wasbeurt bij de BP. Fam. Stapper. Lotnr. 0181: Tas van de BP. Fam.
Hansma. Lotnr. 0195: Kaarsenset van de BP. Eveline Soede. Lotnr.
0374: Kadobon van Tierelantijn. Kirsten Ackema. Lotnr. 0747:
Kadobon van Tierelantijn. Schuurman. Lotnr. 0651: Kadobon
van Tierelantijn. Lotnr. 0551: Kadobon van Tierelantijn. Lotnr.
0599: Kadobon van Tierelantijn. Lotnr. 0594: Kadobon van
Tierelantijn. Fam. van Gils. Lotnr. 0206: Fruitmand t.w.v. h 15,-
van de Dagwinkel. Mevr. Bode. Lotnr. 0047: Bloemen of planten-
bon van de Dagwinkel. Grace. Lotnr. 0121: 1 rode en 1 witte wijn
van de Dagwinkel. Fam. van Vliet. Lotnr. 0161: Fruitmand t.w.v.
h 15,- van de Dagwinkel. R. Schot. Lotnr. 0610: 1 fles jenever van
Taveerne de Vecht. Fam. v.d. Giessen. Lotnr. 0139: Smulbon t.w.v.
h 15,- van Bakkerij Schouten. Fam. Goris. Lotnr. 0572: Smulbon
t.w.v. h 15,- van Bakkerij Schouten. Tim. Lotnr. 0019: Smulbon
t.w.v. h 7,50 van Bakkerij Schouten. Mevr. Boele. Lotnr. 0044:
Smulbon t.w.v. h 25 van Bakkerij Schouten.
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Bergseweg 18, 3633 AK Vreeland
Tel. 0294 - 234416
info@groenpartners.nl
www.groenpartners.nl

Waar het nuttige met het aangename wordt verenigd.

Van lunch tot diner, van overnachting tot ontbijt, 
van vergaderen tot varen over de Vecht.

Het kan allemaal bij 
Hotel Restaurant De Nederlanden

Duinkerken 3, 3633 EM Vreeland
0294-23 23 26

E-mail: denederlanden@nederlanden.nl
www.nederlanden.nl 

Voor het Christelijk Gemengd Streekkoor

‘Sursum Corda’ is het seizoen weer begon-

nen. 2009 wordt voor het koor een belang-

rijk jaar want wij bestaan dan 75 jaar en

gaan dit jubileum vieren met een mooi

concert. Dit concert gaat plaatsvinden op

25 april 2009. Maar eerst krijgen we nog op

19 december 2008 het Kerstconcert dat

plaats zal vinden in de Grote Kerk te

Vreeland. Om ervoor te zorgen dat wij dit

jaar en ook in de komende jaren met een

mooi aantaal leden een geweldig concert

kunnen neerzetten, zijn wij op zoek naar

nieuwe leden (dames en ook heren) die

graag met ons mee willen zingen. Het koor

repeteert iedere maandagavond van 20.00

tot 22.00 uur in het Dorpshuis (Fetha 16)

en werkt daarbij naar optredens toe, die

elke keer weer hoogtepunten vormen van

het jaar. Vaste hoogtepunten voor het koor

zijn het Voorjaarsconcert (in april/mei) en

het Kerstconcert. Verder verlenen wij ook

medewerking aan kerkdiensten.

Als u meer wilt weten, kunt u contact op

nemen met mevr. C. Coers (tel. 232293) of

met de heer M.K. Goes (tel. 284426). 

Voor verdere informatie:

www.zangverenigingsursumcorda.nl 

Zangseizoen Sursum Corda weer begonnen

Op 4 oktober is het weer Dierendag! Een

dag om, zoals elke dag, onze huisdieren te

vertellen hoe blij we met ze zijn. Dit jaar

zetten we ook de trouwe baasjes die door

weer en wind gaan met hun hond eens in

het zonnetje. Zie je ze weleens gaan? Als je

weet welke hond en baas bij elkaar horen,

kun je een leuke prijs winnen. Bazen lij-

ken op hun honden zeggen ze weleens. Of

is het andersom? Stuur je oplossing voor

29 september naar info@vreelandbode.nl

en maak kans op een heerlijke honden-

knuffel! In de volgende Vreelandbode zal

de uitslag bekend gemaakt worden.

Hond zoekt Baas!

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
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Op zaterdag 11 oktober 2008 organiseert

peuterspeelzaal “Vechtkroost” haar be-

roemde halfjaarlijkse kinderkleding-

beurs in het Dorpshuis (Fetha 16) te

Vreeland. De beurs begint om 09.30 en

duurt tot 11.00 uur. Naast een grote keu-

ze aan tweedehands herfst- en winterkin-

derkleding van diverse merken, kunt u

bij ons ook terecht voor schoenen, boe-

ken, speelgoed en babyartikelen. Zoals u

van ons gewend bent is de kwaliteit goed

en voor een betaalbare prijs. Er is gelegen-

heid een kopje koffie te drinken en en-

thousiaste ouders bakken daar een taart

of cake bij. Wist u dat de winnaar van de

Taartenbakwedstrijd op Koninginnedag

hier ook aan meedoet? Des te meer reden

om te komen. Neem gerust uw kleintjes

mee, voor hen is er genoeg te doen; ze

kunnen geschminkt worden, er is de tom-

bola waarmee leuke prijzen te winnen

zijn die ter beschikking zijn gesteld door

lokale ondernemers. Wat dacht u van

Little Company tassen, lekkere bakkerij-

cadeautjes of een gratis eerste consult bij

de Orthodontiepraktijk (voor uzelf of ou-

der broertje of zusje...) Dit en nog veel

meer in ons Rad van Fortuin. Tevens is er

een veiling van echte Peuterkunst, dus

ouders van de peuters, komt allen en

draag uw steentje bij. Kom voor de gezel-

ligheid, voor de kleding en voor het dorp,

steun dit initiatief voor duurzaamheid

en samenwerking binnen Vreeland. De

opbrengsten van de kledingbeurs gaan

naar een nieuw speelkasteel voor buiten

op het nieuwe schoolplein. Kortom: er is

genoeg te zien en te beleven, dus graag tot

11 oktober. 

Voor meer informatie kunt u contact op-

nemen met Kitty Wennink, tel. 481006, of

kijk op www.vechtkroost.nl

Kinderkledingbeurs Peuterspeelzaal

De vakanties voorbij:
weer op weg naar school of werk,
niets zo fijn als luisteren naar de  nieuwe 
hoorspelen, zoals Vier verhalen van Belcampo 
en  Komt een vrouw  bij de dokter, met oa 
Jacob Derwig, Sylvia Hoeks, Antonie Kamerling 
en  Georgina Verbaan

Het  perfecte cadeau, ook voor jezelf. 
Voor Vreelanders speciale kortingen!

Voor meer informatie en om te bestellen:
www.hoorspelfabriek.nl
Voorstraat 21, tel:237304

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

WICO
DIENSTVERLENING

GLAS- EN GEVELREINIGING
Willem Dolman

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

11 oktober 2008
KINDERKLEDINGBEURS

in het DORPSHUIS te Vreeland van 09.30 tot 11.00 uur

Wilt u kleding of speelgoed inbrengen,bel dan 
voor een letter en/of overige informatie naar

Kitty Wennink, 06-20445376 of kijk op www.vechtkroost.nl

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: 0294 - 233 161
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Verkoop 

Mode/Accessoires
Geschenken

L.M.H.C. Hockeykleding
Open: Dinsdag 13.30 - 18.00 uur

Woendag 10.00 - 13.00 uur
Donderdag 13.30 - 18.00 uur

Vrijdag - 10.00 - 18.00 uur
Zaterdag 10.00 - 16.00 uur

Brugwachtershuisje 
Voorstraat 13 Vreeland Tel 0294 234994

Saskia
BROCANTE WINKEL

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

accessoires, woonkussens en quilts.

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

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

Kijk op: www.saskiab.nl

Kidz Support zorgt voor individuele begeleiding. Ook geschikt voor 
kinderen met dyslexie, dyscalculie, AD(H)D of PDD-nos/autisme.

Nieuw: Start CITO training voor groep 7/8 in Loenen en Loosdrecht

WWeellkkoomm!
Bedankt voor alle kinderpost! Veel kin-

deren schreven ons over het huttenbou-

wen. Wat is er hard gebouwd en wat wa-

ren de hutten mooi! Een aantal verhaal-

tjes kun je hiernaast lezen. De schrijvers

van het vervolgverhaal zijn ook weer te-

rug van vakantie en vertellen ons hoe

het verder gaat met Frederick en zijn ou-

ders. En heb je zin in appelmoes? Kijk

dan snel bij de Toverkikkerkooktip hoe

makkelijk het is om zelf een potje te ma-

ken. In deze kinderpost ook nummer 1

van het “Pissebed Willem kleinverhaal”.

Willem van der Donk is de 1e stripteke-

naar van de kinderpost. Heb je ook zin

om iets te tekenen of te schrijven, mail

het dan naar info@vreelandbode.nl of

geef het aan juf Sandra. Misschien staat

jouw verhaal volgende keer op deze pa-

gina. Veel leesplezier!

VVrraaaagg
Waarom heet prinsjesdag eigenlijk

prinsjesdag?

Mail je antwoord naar info@vreelandbo-

de.nl

KKiinnddeerrnniieeuuwwss
Wist je dat...

• juf Annet de hoofdprijs in de dorpslo-

terij heeft gewonnen? Gefeliciteerd!

• het dorpsfeest heel gezellig was en dat

je er allemaal dingen kon knutselen?

Meer hierover kun je lezen op een an-

dere bladzijde van de Vreelandbode.

• er bij het huttenbouwen allemaal ha-

mers en zagen zijn blijven liggen? Je

kunt ze ophalen bij Evelyn van Vliet op

de Nigtevechtseweg.

TTiipp  vvaann  ddee  mmaaaanndd
Heb je in de vorige Vreelandbode het ver-

haal gelezen van Marinus Scheepmaker

over het vissen?  En wil je nu ook leren

vissen?  Misschien wil meneer Scheep-

maker het wel aan je leren? Hij zit vaak

bij de brug, misschien kun je het aan

hem vragen!

TToovveerrkkiikkkkeerrkkooookktt iipp
“Zelf appelmoes maken”

Benodigdheden: 5 grote appels, snufje

kaneel, schilmesje, pan, kopje water,

pollepel, stamper, leeg jampotje met

deksel, elastiekje, stukje stof, etiketje

Werkwijze: Schil de appels en snijd ze in

kleine stukjes. Doe de stukjes in een pan

en doe hierbij een kopje water. Vraag een

volwassene om de pan op het vuur te

zetten. Roer met de pollepel de stukjes

door elkaar. Blijf in de pan roeren tot alle

stukjes zacht zijn. Als je geen stukjes in

je appelmoes wilt kun je met de stamper

gaan stampen tot alle stukjes weg zijn.

Doe een beetje kaneel door je appel-

moes. Eet smakelijk! Je kunt de appel-

moes ook in een potje doen en kado ge-

ven. Maak een leuk etiketje en knip een

rond lapje stof wat je aan de bovenkant

met een elastiekje over de deksel doet.

HHuutttteennbboouuwweenn  11
Ik vond het huttenbouwen heel leuk dit

jaar. Samen met Stijn heb ik een hut ge-

maakt en hij is groter dan ik dacht. De

hut is niet groot, maar voor 2 mensen is

hij wel ruim. Het nadeel aan het hutten-

bouwkamp voor mij is dat ik niet uit kan

slapen.

Sietse de Vries 12 jaar

DDoorrppssffeeeesstt
In de schuur van mijn opa werd poppen-

kast gespeelt. En je kon knutselen. En er

was een springkussen. En bijna kwam

het hele dorp. Het eind!

Bibi Griffioen 8 jaar

SSppaannnneenndd  vveerrvvoollggvveerrhhaaaall
Voor kinderen van 10 jaar en ouder door: 

Rutger, Cassidy, Berend en Jelle

Hoofdstuk 4: De rover

Weten jullie nog dat Frederick in het

huis een struikrover heeft ontmoet. De

struikrover komt steeds dichterbij...

Wat zei je!!!?

“Ik vroeg om hulp”, zei Frederick bang.

“O, ja”, zegt de struikrover. “Ik help je

wel!”.

“Kan ik je vertrouwen?” vraagt

Frederick.

“Reken er maar op!” “Ok, ik haal mijn

bende er wel bij en dan bevrijden we je

ouders”.

Wordt vervolgd...

Tweewielers
Brugstraat 1, Nederhorst den Berg, Tel. 0294 - 25 36 46

Alles voor de fiets en de bromfiets.
Ook voor accessoires bent u bij ons aan het juiste adres!

Maandag gesloten

Kroon
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HHuutttteennbboouuwweenn  22
Op dinsdagochtend om 10 uur begon-

nen we met bouwen. Eerst sjouwen met

planken en dan een hut proberen te bou-

wen. De eerste dag was onze hut al wa-

terdicht. De tweede dag ging het rege-

nen. Dat vonden wij wel jammer. En dan

donderdagavond lekker slapen in de

hut. De hut wordt al heel mooi. Tot

ziens! 

Sifke, Lotte, Odilia, Lisanne, Carmel, 

Jet, Sophie, Judith, Margaux

GGeeddiicchhtt
Er was eens een dorp, 

het was een ramp,maar gelukkig 

hadden ze een huttenbouwkamp!

Het is geweldig, je hebt dikke pret!

Als je maar wel op je hut let!

Tot hun ouders verdriet,

Slapen de kinderen niet.

Die hele nacht wordt keten,

en veel snoep vreten!

We vinden het superleuk

en liggen in een deuk!

Nu weten we niks meer,

dus tot de volgende keer!

De brug8ertjes Lotte, Juultje, Maaikie,

Maartje, Liedje, Goos, Veer, Sofie, Tinkie

Houd Vreeland mooi!

Word lid van de DORPSRAAD

www.dorpsraadvreeland.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
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Op 4 september zijn de senioren van

Vreeland een dagje uitgeweest. Dit was

hun jaarlijkse uitstapje, dat mede mogelijk

werd gemaakt door de opbrengst van de

jaarlijkse oliebollenverkoop in de gemeen-

te. Zelf betaalden zij een bijdrage en de rest

werd bekostigt van de opbrengst van bo-

vengenoemde actie. Aanvankelijk waren

de verwachtingen van het weer niet best,

maar dat viel uiteindelijk goed mee. We

hebben prima weer gehad. Alleen op de te-

rugweg, toen we in de bus zaten een enkel

spatje regen. Vanaf  8.15 uur verzamelden

de deelnemers zich bij het Dorpshuis in

Vreeland. Tot grote voldoening van de orga-

nisatie waren alle 64 deelnemers tijdig aan-

wezig, zodat we om ongeveer 8.30 uur met

twee bussen konden vertrekken. Via een

mooie route door de polders gingen we in

de richting van Biddinghuizen naar het

restaurant Bremerbergse Hoek, pal aan het

water, alwaar koffie en gebak voor ons

klaarstonden. De reis naar Friesland werd

vervolgt via het prachtige Gaasterland. Veel

indrukken hebben we hier opgedaan,

mede door de fantastische uitleg van de

chauffeur. Omstreeks 12.30 uur kwamen

we in Joure aan en hier hebben we, nadat

we eerst een borreltje namen, van een heer-

lijke warme maaltijd genoten in partycen-

trum ’t Haske. Met volle magen zijn we

naar het Douwe Egberts museum gegaan

en was iedereen vrij in zijn beweging. Twee

dames gingen even snel naar de Douwe

Egberts geschenkenwinkel om van de gele-

genheid gebruik te maken om hun punten

in te wisselen. Veel anderen toonden inte-

resse bij de diverse afdelingen van het mu-

seum, waar door enthousiaste vrijwilligers

uitleg werd gegeven. Op weg naar huis,

waar we omstreeks 18.30 uur aankwamen,

zijn we weer via een mooie route naar Urk

gereden waar we in restaurant ’t Achter-

huis, met alweer zo’n prachtig uitzicht op

het water, nog een consumptie hebben ge-

nomen. In het Dorphuis stond inmiddels

een heerlijke broodmaaltijd voor ons klaar

waarmee tevens een einde kwam aan deze

prachtige dag. Iedereen heeft weer eens

met elkaar gesproken, oude verhalen wer-

den opgehaald en er werd veel gelachen.

Prachtig toch dat onze senioren voor een

dagje weer eens met wat andere mensen in

aanraking kwamen. Een heerlijk verzetje

voor hen, want velen zijn toch alleen. Mooi

dat dit allemaal mogelijk was door de op-

brengst van de jaarlijkse oliebollenver-

koop.

Op 22 september begint de sterrenkundi-

ge herfst (in Vreeland om 17.44 uur): de

zon beweegt van noord naar zuid over de

evenaar en overal op aarde duren dag en

nacht even lang. De dagen worden nu snel

korter en de nachten langer en op een hel-

dere maanloze nacht zal het je opvallen

dat sterren niet allemaal dezelfde kleur

hebben. Van diep blauw tot helder rood

worden ze gevonden. Vooral door storend

stadslicht, zijn kleurverschillen maar

moeilijk te zien. Ga daarom op een donke-

re plek staan.  In de komende maand be-

gint ‘s ochtends het sterrenbeeld Stier

zichtbaar te worden in het zuidzuidoosten

en het oog van de Stier (soort driehoekje

aan de hemel) is een felle oranjekleurige

ster: Aldebaran. Niet ver daar vandaag

schittert het Zevengesternte, de beroemde

open sterrenhoop. Met het blote oog - meteen

een goede oogtest - zou je zeven sterren

moeten kunnen zien (in het echt zijn het

een paar honderd). In de komende maan-

den wordt het Zevengesternte steeds beter

zichtbaar en kondigt dan ook meteen het

begin van koude winternachten aan.    H.L.

De hemel boven Vreeland

Oliebollenverkoop

Vanaf zaterdag 13 september doen de

jeugdleden van DOS gym weer hun best

om zoveel mogelijk loten van de Grote

Club Actie te verkopen. De loten verkopen

we met een eenmalige automatische in-

casso, zodat de kinderen niet meer met

contant geld over straat hoeven. U krijgt

nu geen tastbaar lot meer, het lotnummer

komt op uw bankafschrift te staan. Als u

een geldbedrag wint wordt het automa-

tisch op uw bankrekening bijgeschreven.

Van elk verkocht lot is 80% voor onze club,

dus koop een lot en steun DOS!

Grote Club Aktie

KWF Collecte

Uitstapje senioren Vreeland 2008
Op 4 oktober houdt de Protestantse Gemeente Vreeland van-

af 10 uur haar bazaar in het Dorpshuis. Er is van alles te doen

en te koop, voor jong en oud en daartussenin. Zo vindt u er

leuke spulletjes, zijn er bossen bloemen te koop en er is een

gezellige cadeautafel, een grabbelton en een snoepwijzer.

Voor de inwendige mens is er koffie met zelfgebakken lek-

kernijen, soep en versgebakken pannenkoeken. Wie wordt

er dit jaar sjoelkampioen van Vreeland? Er is een verloting

met superprijzen, waaronder een ballonvaart, een boot-

tocht op de Vecht en een rit met paard en wagen. Op de rom-

melmarkt met boeken, grammofoonplaten, cd’s, speelgoed,

curiosa, huisraad en dergelijke zullen velen onder u iets van

hun gading vinden! Om 18.30 uur is er een sponsorloop en

om 19.30 uur is er weer het Rad van Avontuur, waar o.a. taar-

ten en worsten van onze plaatselijke middenstand te win-

nen zijn. Kortom, reserveer 4 oktober in uw agenda! De op-

brengst van de dag komt ten goede aan het onderhoud van

het grote orgel en de vleugel in de St. Nicolaaskerk. Voor

meer informatie: www.pkn-vreeland.nl

Bazaar in Dorpshuis

Op 7 en 8 oktober is weer de jaarlijkse oliebollenverkoop in de

gemeente Loenen. Van de opbrengst van deze actie gaan de se-

nioren uit de gemeente Loenen een dagje uit. De oliebollen wor-

den gebakken door een groot aantal vrijwilligers. Van ‘s mor-

gens vroeg tot laat in de middag wordt gewerkt aan het appels

plukken, schillen, van het klokhuis ontdoen, klein snijden,

mixen van beslag, bakken en inpakken. In Loenen, Vreeland,

Nieuwersluis, Loenersloot en Nigtevecht komen de vrijwilligers

de bollen huis aan huis verkopen. Mocht u ze mislopen dan is

het nog mogelijk om de bollen in het Dorpshuis te kopen. Het

is zelfs mogelijk om de oliebollen vooraf telefonisch te bestellen

bij Hil Severrien, tel. 233034, Truus Geelkens, tel. 233046, Ties

Huisinga, tel. 232357 of Henk Griffioen, tel 231846. De oliebol-

len worden per 10 bollen per zak verkocht en kosten h 4,50 per

zak. De gehele opbrengst komt ten goede aan de senioren. En

wist u dat oliebollen ook prima in te vriezen zijn, zodat u ze op

elk gewenst moment tevoorschijn kunt halen?

De collecte voor KWF Kankerbestrijding in

Vreeland heeft h 2.146,35 opgebracht. Wie

de collectant heeft gemist kan alsnog een

gift overmaken op giro 26000 ten name

van KWF Kankerbestrijding in Amster-

dam. De KWF-afdeling Vreeland dankt ie-

dereen voor zijn of haar bijdrage aan de

collecte. 

Aanleveren kopij
Kopij voor de volgende Vreelandbode uiterlijk 

29 september 2008 inleveren via info@vreelandbode.nl  

De volgende Vreelandbode komt uit op 9 oktober 2008.
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Vrouwelijke lezers van De Vreelandbode; op-

gelet! Het volgende bericht gaat over twee

onderwerpen die velen van ons na aan het

hart liggen - haar en mode! (Ik kan u bevesti-

gen dat ik op deze stigmatisering geen uit-

zondering vorm, jawel, we hebben twee van

mijn ernstige afwijkingen in één verhaal te

pakken.) Terug naar het onderwerp.

Belleza zit - nu ruim een jaar- op de hoek van

de Breedstraat en de Lindengracht. Ik kan

natuurlijk geen interview doen zonder

grondige research dus laat ik eerst mijn 3

jongens knippen bij Annelies en Denniese

en, ik moet zeggen, super! Dan ben ik zelf

aan de beurt en doe het interview met

Annelies terwijl ik gekleurd word.  Annelies

zit al 29 jaar in het vak en heeft als laatste

stek in Loosdrecht een zaak gehad maar kon

daar niet meer uitbreiden waardoor ze haar

zaak heeft verkocht. Daarna besloot zij om

vrijwilligerswerk in Peru te doen (haar grote

wens vervullen) en heeft zich daar ingespan-

nen om zowel ondervoedingsprojecten als

knipcursussen van de grond te krijgen. Zij is

nu nog steeds sponsor van een tweetal pro-

jecten waarvan één ter bevordering van

goed lesmateriaal in het onderwijs aldaar. 

Bij terugkomst miste Annelies het klanten-

contact en werd zij erop attent gemaakt dat

deze mooie locatie in Vreeland beschikbaar

kwam. Het prachtige dorp en de sfeervolle

locatie pakten haar onmiddellijk en als echt

dorpsmens was ze snel verkocht. Zij wist ook

direct dat ze de combinatie haar en mode

wilde brengen. Aldus werd Belleza in sep-

tember 2007 in Vreeland geopend. Denniese

is met 20 jaar ervaring in het kappersvak

een vaste medewerkster in de kapsalon.

U kunt bij de kapper terecht voor het hele ge-

zin (mannen, ook jullie kunnen hier terecht

en gelijk iets leuks voor uw vrouw meene-

men maar daarover later meer). De kapper

werkt uitsluitend met haarproducten van

Matrix waaronder de natuurlijke haarver-

zorgingslijn van Biolage. De mode kant

wordt gevormd door een aantal mooie da-

mesmerken en schoenen. Om de collectie al-

tijd up-to-date te houden wordt naast de re-

guliere inkoop iedere twee à drie weken bij

het confectiecentrum een beperkt aantal

stuks per item nieuwe kleding ingekocht.

Het modevak is niet nieuw voor Annelies

aangezien haar man een damesmodezaak

runt (Rooom met 3 o’s) op de Gijsbrecht van

Amstelstraat in Hilversum. De dames heb-

ben het erg naar hun zin hier en hebben nog

flinke plannen. Gedacht wordt aan een aan-

tal thema-avonden in de herfst/winter waar-

onder ‘colour coaching’ (zie hieronder). 

Zo, even in de spiegel kijken. Mijn haar zit

prima en nu afrekenen. Gelukkig, dat valt

mee. Van die besparing kan ik dat leuke

broekje meenemen!

W.W.

Bedrijvigheid in Vreeland
Interview met Annelies Balder van Belleza Haar-Mode

Be colourful. Be you!
Waarom draag je sommige kleuren graag en

andere juist niet? Wat vertellen die kleuren over

jou? Kies je ‘s morgens de kleuren van je kleding

op je gevoel of ben je bewust van wat je ermee

wilt uitstralen?  

Belleza organiseert in september en okto-

ber gezellige avonden waarin kleur cen-

traal staat, onder het genot van een

drankje.

Cornalien Stolker is Colour Coach en au-

teur van het boek ‘Kleur je persoonlijke

ontwikkeling’. Zij laat u graag kennisma-

ken met de invloed en betekenis van

kleur in uw leven. Na afloop van de lezing

is er volop gelegenheid om nog even na te

praten en op uw gemak rond te kijken in

de boetiek. U kunt dan tevens een af-

spraak maken voor uw persoonlijke

Colour Coaching sessie.

Kom even langs of bel voor de data en om

te reserveren naar Belleza, tel. 230028.   

De avonden zijn kosteloos.

Nigtevechtseweg 172 
3633 XX Vreeland

Tel. 0294 - 254164
Gaarne bellen na 17.00 uur! 

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

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

Op 9 september 2008 is het ontruimingsalarm onnodig af-

gegaan bij Greif. De oorzaak hiervan was dat een brandmel-

der is afgegaan die, na controle door een aantal medewer-

kers, niet tijdig is gereset. Alle medewerkers hebben goed

gereageerd op het alarm door naar de verzamelplaats bij

het Mur-terrein te gaan.

Loos alarm bij Greif

GRIEPVACCINATIE
dinsdag 28 oktober 

van 16.00 tot 18.00 uur
Praktijk dokter Klever

Maartenplein 11 te Vreeland
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We kijken in deze Vreelandbode uitge-

breid vooruit naar dierendag. Wat is dan

toepasselijker dan iemand in de schijn-

werper te zetten waarbij dieren het

hoofdonderdeel van haar beroep vor-

men? En wat voor een beroep: paardenfy-

siotherapeut en -chiropractor/osteopaat!

Haar naam: Irmgard Michielsen, sinds 9

jaar woonachtig op de Kleizuwe, samen

met haar Wieke. Ik heb ze vijf jaar gele-

den nog getrouwd! Deze enthousiaste

vrouw was al 22 jaar ‘gewoon’ fysiothera-

peute toen zij besloot de opleiding die-

renfysiotherapie - specialisatie paarden -

te volgen. Waarom haar liefde voor deze

edele dieren? “Tja, waarom word je op de

ene verliefd en op de andere niet? Er ko-

men zoveel dingen samen in een paard:

het buiten zijn, de dynamiek van het dier,

de schoonheid, de eerlijkheid. Met een

dier zijn is leven in het nu. Paarden zijn

zo eerlijk, ze reageren op wat er IS zonder

projectie, zonder oud zeer”. Irmgard on-

derzoekt een paard met klachten uitge-

breid: wat zijn de beperkingen en de pijn-

punten, hoe zit het met de bespiering,

het gangwerk, hoe gaat de eigenaar om

met het paard, hoe is zijn rijtechniek, hoe

gedraagt het paard zich, hoe past het za-

del. Aan de hand van dit onderzoek stelt

ze een behandelplan op waarvan ‘huis-

werkoefeningen’, adviezen en gedoseer-

de beweging onderdeel zijn. Soms moet

ze een dier doorsturen naar een dieren-

arts, als de oorzaak van de klachten niet

op haar vakgebied ligt. 

Haar klanten krijgt ze via haar site

(www.fysiotherapie-paard.com) of door

verwijzingen van dierenartsen. Ze doet

het blijkbaar goed, want als je googlet op

de twee woorden uit haar bedrijfsnaam,

staat ze nummer 1! Haar klantenkring

breidt zich steeds meer uit in deze regio

en bestaat uit leuke mensen: “Mensen die

mij erbij halen willen mij ook echt, ze

hebben echt zorg voor hun paard. De kick

voor mij is om iets te kunnen doen zodat

eigenaar en paard beter samen kunnen

rijden, en samen meer plezier hebben”. 

Naast het paard en de ruiter is er ook aan-

dacht voor de interactie tussen beiden:

een paardenbezitter moet namelijk lei-

derschap met respect nemen (want hoe

beheers je 650 kilo massa met slechts één

touwtje?!), dan voelt het paard zich veilig.

Veiligheid, voldoende beweging, soortge-

noten, een ruime stal, goed voer, frisse

lucht en water behoren tot deze basisbe-

hoeften. Soms krijgt het paard te vaak

wat de berijder nodig heeft en niet direct

in het belang van het paard is.

“Met een paard ben je nooit uitgeleerd, je

zou twee levens moeten hebben om alle

aspecten van het paardrijden en het dier-

soort paard onder de knie te krijgen!”

Voldoende uitdaging dus voor Irmgard

om haar vak nog vele jaren met plezier

uit te oefenen! J.J.

In de schijnwerper Irmgard MichielsenIeder donderdagochtend markt op de Fetha!

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

Iedere donderdag tot 13.00 uur op de Fetha

Schilderen en tekenen o.l.v. Ingrid Jansen

Vanaf 1 september zijn de teken- en schil-

derlessen o.l.v. Ingrid Jansen gestart. Dit

seizoen wordt met name aandacht aan

het tekenen gegeven. De cursus wordt ge-

geven in atelier Art to Join,

Kortenhoefsedijk 86a te Kortenhoef. Een

strippenkaart kost h 150,- en is geldig

voor 10 lessen exclusief materiaal. Open

atelier is h 20,- per keer of kan afgetekend

worden van de strippenkaart. Heeft u

belangstelling of wilt u zich aanmelden

dan kunt u bellen of emailen met Ingrid

Jansen tel. 253345 / 06 11321748, 

ingrid@art-to-join.nl, www.art-to-join.nl 

EHBO afd. Vreeland Beginnerscursus

Afgelopen seizoen heeft onze afdeling

weer een beginnerscursus voor het EHBO

diploma georganiseerd. Alle deelnemers

zijn hiervoor geslaagd. Zij waren allen

van mening dat een EHBO-opleiding in

deze tijd een must is. Het verkeer wordt

steeds drukker en we zien steeds meer

kinderen in ons mooie dorp. Bij beiden

gebeuren ongelukken. De meeste onge-

lukken gebeuren overigens in en om het

huis. Voordat de dokter of een ambulan-

ce ter plaatse is gaan kostbare minuten

verloren. Bij een hartaanval telt zelfs elke

seconde. Met een EHBO-diploma raakt u

niet direct in paniek omdat u weet wat u

moet doen. Bij voldoende deelname orga-

niseren we daarom weer een beginners-

cursus, waarbij ook de hartreanimatie

wordt beoefend. De oefenavonden zijn op

woensdagavond in het Dorpshuis te

Vreeland. Er zijn reeds enkele geïnteres-

seerden. Bent u ook geïnteresseerd? Bel

dan voor inlichtingen met Henk

Griffioen, tel. 231846. 

Cursussen

ONTDEK WAAR EEN KLEINE

DEALER GROOT IN KAN ZIJN!
TEL. 035 - 656 04 29

• Nieuwe auto’s • 
• Occasions met 12 mnd. garantie •

• Algeheel onderhoud •
• Leasing-financiering •

En bovenal een persoonlijke service die niet snel te ver gaat!

Stichtse Kade 51 • Industrieterrein ”De Slenk” • ’s-Graveland

Aloys Hageman
Voorstraat 15 Vreeland

Tel.: 0294-231514 Fax: 0294-230559

Het adres in Vreeland voor
al uw DAGverse producten.

Tevens: Stomerij, TPG servicepunt,
Postbank geldservice, Kopieerservice 

en Fotoservice (ook digitaal)
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Vorige maand zag u een oude foto van de

Breedstraat, gezien vanuit het oosten.

Deze keer ziet u dezelfde straat, maar nu

gefotografeerd vanuit de andere kant.

Opvallend is dat, daar waar zich nu een

heg aan de linkerkant bevindt, hier vroe-

ger een houten schutting stond. In die tijd

droegen de jongens en mannen nog klom-

pen en petten, zoals te zien is bij de perso-

nen die zich maar al te graag door de foto-

graaf (een zeldzaamheid!) op de gevoelige

plaat lieten vastleggen. We gaan de kant

van de straat tegenover de schutting eens

even langs: als eerste zien we het pand

waar nu makelaar Gerwig zijn etalage

heeft. Dit was vroeger een woonhuis met

ooit een depot van een stomerij.

Daarnaast zat tot 2005 stoffeerderij/wo-

ninginrichting Glazenmaker, in het huis

waar vóór hem de Vreelandse politieagent

Splunder woonde. Links daarvan zit al

‘sinds mensenheugenis’ een slagerij. In de

jaren ‘40 van de twintigste eeuw was dat

slager Driessen, daarna Griffioen en van-

af 1978 de Gebroeders Dalhuisen. Zoals u

allen weet staat het pand nu te koop en is

de verkoper van de verplichting ontheven

om het pand met een winkelbestemming

te verkopen. Het pand links daarvan, waar

nu antiek-restaurateur Willem Manten

huist, was in de tijd van de oude foto een

wagenmakerij. U ziet de grote deuren, zo

hoog dat er makkelijk een wagen in en uit

gereden kon worden. Later vestigde zadel-

maker Rijkaard zich in dit pand. Achterin

het gangetje rechts van het huis - nu ver-

borgen achter een deur met een schattig

gevelsteentje erboven - zat toen klompen-

maker Blanken. Na zadelmakerij werd het

pand de stoffeerderij van Uittenbroek.

Eind jaren ‘40 werd het voorste deel van

het huis een tijd als dependance gebruikt

voor de te klein geworden openbare

school, die destijds in het gemeentehuis

aan de Raadhuislaan was gevestigd. De de-

pendance was in 1953 niet meer nodig,

omdat toen de nieuwe openbare school

aan de Niftarlakelaan werd geopend, zo-

als u in Vreelandbode 3 heeft kunnen le-

zen. Aan de linkerkant van dit pand zat

vroeger schoenmaker Van Schaik. Het

laatste pand tenslotte, op de hoek, is vori-

ge maand al aan de orde gekomen. Aan

het einde van de straat ziet u een recht-

hoekig bouwseltje: de dorpspomp.

Wanneer die precies verdwenen is, is niet

bekend, maar het moet na 1926 zijn (toen

werd namelijk waterleiding aangelegd in

het dorp) en vóór 1945 (want toen werd de

muziekkapel naar die plek verplaatst). 

J.J.

Met dank aan de heer en mevrouw Griffioen-

Scheepmaker voor hun informatie over de mid-

denstand in de Breedstraat.

Greif Nederland B.V.
Industrial Packaging & Services

Bergseweg 6
3633 AK  Vreeland

Telefoon: 0294-238911

Bruiloften, partijen, recepties, vergaderingen, 
presentaties en seminars

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

Vreeland vroeger...

...en nu!

Breedstraat 13
3633 AX Vreeland

Telefoon 0294 - 231301
&

Winkelcentrum Breukelen-Noord
Telefoon 0346 - 262 434

Fax 0346 - 264 080

Specialist in fijne vleeswaren
zoals o.a. Kookworst, Grillworst,
Boerenachterham en Rookworst.

De Breedstraat vanuit het westen gezien
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auto oskamp
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• Originele VW- en Audi accessoires
• Onderhoud en reparatie aan alle merken
• Voor nieuwe banden, uitlaten, accu’s,

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

Voor goede service en gratis advies
Verkoop van nieuwe en gebruikte
automobielen met Bovag-garantie
Kom langs en overtuig uzelf!

Rijksstraatweg 248, 3634 AN Loenersloot
Tel/Fax: 0294 - 29 13 45

Tevens benzine verkoop
Open van ma. t/m vr van 07.30-18.00 uur
zaterdag van 09.00 - 17.00 uur

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

De oer-Vreelander
Rijk Zeldenrijk is door een aantal van al

geïnterviewde oer-Vreelanders in Rondje

Zuwe getipt als iemand die ik zeker moet

spreken. Omdat hij veel bezig is met activi-

teiten voor Vreeland en natuurlijk omdat

hij een authentieke oer-Vreelander is. 

Ik loop via de Boslaan naar ’t Sluisje, tot aan

de witte woning. Rijk is in de tuin bezig met

de riolering die is aangesloten. Zijn vrouw

Marina neemt mij alvast mee naar binnen

voor een kop koffie en koekjes. Zij gaat

straks met dochter Cora, die vanuit

Drenthe op visite komt, naar Hilversum.

Drie kinderen hebben Rijk en Marina.

Naast Cora zijn er twee zoons. Tijmen

woont in Nigtevecht en Nico in Breukelen.

En ze zijn de trotse opa en oma van 5 klein-

kinderen. Rijk laat mij foto’s zien, waaron-

der één waarop zijn opa met een roeiboot

vanaf het Sluisje is gefotografeerd. Hierop

zie je nog de ruïne van het oude kasteel. En

een plattegrond van het gebied, toen de

N201 nog maar een plan was. De weg, die

toen Kneuterdijk heette en helemaal langs

de oude Vecht liep, is nu ’t Sluisje.

Het huis van Rijk en Marina op ’t Sluisje,

waar ze ruim 40 jaar wonen, is het tweede

huis waar Rijk in Vreeland heeft gewoond.

Na hun trouwen, in 1964, hebben ze nog

even twee jaar in Breukelen gewoond. Rijk

trouwde, zoals toen gebruikelijk, uit zijn

ouderlijk huis, boerderij Nooitgedacht aan

de Nigtevechtseweg. Daar is hij geboren, als

zevende kind in een rij van elf en de helft

van een tweeling. Zijn zusje is helaas op 2,5

jarige leeftijd overleden. De oorzaak was

toen niet bekend, maar bij Rijk is veel later

een aangeboren hartafwijking geconsta-

teerd, waaraan hij geopereerd is. Hij heeft

nieuwe hartkleppen, maar mocht na de

operatie, zo’n 10 jaar geleden, niet meer

werken. Lastig voor iemand met een leven-

dig arbeidsverleden. Eerst bij Smederij

Lokhorst in Loenen. Vervolgens bij

Technisch Handelsbureau van der Horst

met als werkterrein Nederland en België.

De laatste 35 jaar heeft hij bij landelijk in-

stallatiebureau Braat in Delft gewerkt,

waar hij onderdelen voor de regeling van

centrale verwarming verkocht. En weer

was Nederland zijn werkterrein. 

Gelukkig had hij zijn bezigheden in het

verenigingsleven. Eerst als algemeen be-

stuurslid en later penningmeester en voor-

zitter van de Toertocht Commissie van de

IJsclub in Vreeland, hij is al 40 jaar lid van

schietvereniging Loenen, voorzitter van de

oude tractor en motoren vereniging en hij

is regio vertegenwoordiger van de KNSB, de

koninklijke Nederlandse schaatsbond. En

sinds vier jaar organiseert hij de brommer-

rees tijdens het dorpsfeest, van de laatste

hebben we net weer kunnen genieten. Hij

heeft een keer meegedaan aan de 2-daagse

11-steden tractortocht, maar dat was een

eenmalige actie, dat was niet zijn ding.

De verandering die hij in de loop van de tijd

heeft gezien in Vreeland, is dat steeds min-

der in verenigingsverband wordt gedaan.

Dat is de tijdsgeest, mensen zijn druk, le-

ven sneller en hebben daardoor weinig

energie over voor andere zaken dan werk

en gezin. Ze werken buiten de stad, staan in

de file en zijn ‘s avonds blij dat ze thuis zijn

en gaan er niet met elkaar op uit. Dat is

jammer, want je ziet daardoor de hecht-

heid van een dorp verdwijnen en dat men-

sen meer op zichzelf zijn aangewezen. Dit

is versterkt door de sterke terugloop in be-

drijvigheid in Vreeland zelf, het werk is

naar buiten getrokken. 

Aan de andere kant is Vreeland nog steeds

hecht in zijn ogen, zeker in vergelijking

met veel andere dorpen. Je krijgt hier nog

steeds eenvoudig iets van de grond, ook de

import van Vreeland doet hieraan mee.

Denk maar eens aan het Oranje Comité dat

grotendeels uit nieuwe Vreelanders be-

staat en wat maken zij er een feest van! Dat

is lastiger in grotere gemeenten. Een goed

voorbeeld is de vrijwillige brandweer. Nu

het via de gemeente Loenen loopt is er een

tekort aan vrijwilligers. Toen deze door

Vreelanders voor Vreelanders was, waren

er altijd voldoende aanmeldingen, want je

kent de mensen voor wie je het doet per-

soonlijk. Daarbij is dit een van de mooiste

stukken Nederland. Je zit op loopafstand

van de plassen en de Vecht. En op de fiets

zit je zo bij de bossen van ’s Graveland. Als

ik hem vraag of hij iets mist in Vreeland,

heeft hij direct een antwoord klaar, hier

heeft hij vaker over gesproken. Hij begrijpt

niet dat Loenen geen recreatie bevordert.

RUITERSTRAAT 6 - VREELAND - TEL. 0294 - 237 348

Smederij NIESSEN
• SIERSMEEDWERK
• BUITENLANTAARNS
• LAS- EN REPARATIEWERK

Rondje Zuwe
door Grace Inklaar
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Rondleiding over de boerderij combineren met een overnachting
Of voor lekkere boerenkaas en boerderij-ijs

Familie, Kennissen of Vrienden op bezoek maar geen slaapplaats

Boerenkaas – Boerderij-ijs – B&B - Groepsaccommodatie

Wilt U meer weten, neem dan met ons contact op

Nigtevechtseweg 186 – 188, 3633 XX  VREELAND
0294-251668/06-51798045, www.dewilligenlogies.nl of www.dewilligenkaas.nl

Met een openbare steiger bij Greif kun je

zoveel watersporters even je dorp binnen-

halen. Leuk voor het dorp en goed voor de

middenstand, waar de toeristen hun bood-

schappen kunnen doen. Ik kan het voor me

zien en het lijkt mij iets om nog eens naar

te kijken. Een goed idee van een actief en

ook betrokken man, zich zeer bewust van

de schoonheid van zijn eigen omgeving.

Voor de ontmoeting met Rita Smink heb ik

op haar verzoek afgesproken bij de

Toverkikker van Sandra Boogert, waar op

dat moment een workshop aan de gang is.

Rita neemt daar geen deel aan, maar is bij

Sandra omdat zij het idee hebben opgevat

om gezamenlijk kunstworkshops voor kin-

deren te gaan geven. Art voor kinderen gaat

het heten, en de eerste cursusdag zit er bij

het ter perse gaan van de bode alweer op.

En in oktober start de tweede lichting al.

We lopen vanaf de Toverkikker de Kleizuwe

op en ik ontdek al snel een spirituele dame

aan mijn zij. Ze vertelt dat ze na een spiri-

tuele reis van jaren in contact staat met

haar hogere zelf en het liefst een holistisch

centrum zou willen starten. Dat het haar

doel is om mensen te helpen met innerlij-

ke groei door ze in contact te brengen met

hun eigen hogere zelf. Haar medium hier-

voor is schilderkunst. Met behulp van

kunst kun je mensen hun ware ik laten ont-

dekken. De workshop Art voor kinderen

heeft ook dit doel: de kinderen buiten hun

rooster en kaders via oilpastel laten ontdek-

ken wat er in ze zit. Verf had ook gekund,

maar met kinderen is een iets minder vlek-

kerig en hardnekkig middel wellicht toch

net iets praktischer. 

Ik vraag haar naar de weg die zij heeft afge-

legd om hier te komen. Ze is geboren in

Harderwijk en vertrok als twintiger naar

Hilversum. Daar runde ze met haar man

een heel succesvol IT bedrijf, Adsoft, voor

de reclamewereld. Ondanks het succes, en

misschien juist daardoor, heeft ze het ge-

voel dat ze onvoldoende haar gevoel volgt.

Ze is zichzelf dan al een tijd bewust dat er

meer is dan geld en zaken. Het bedrijfsle-

ven matched niet langer met haar behoef-

te om dicht bij haar innerlijke ziel te blij-

ven. Ze verhuizen naar België en Rita start

de Crystal Foundation. Daarvoor maakt ze

schilderijen en schenkt deze aan goede

doelen. Hoe bevrijdend dit ook voelt ten op-

zichte van haar vorige leven, ervan rondko-

men kan niet. Haar man heeft dan al, en nu

nog steeds, een eigen zaak, Horsedances.

Hij stelt voor internationale ruiters de mu-

ziek samen die bij dressuur wordt ge-

bruikt. Dit bedrijf loopt weliswaar goed,

maar ze wil ook haar eigen inkomsten ver-

dienen. Bovendien heeft ze weinig per-

soonlijke contacten in België en ze beslui-

ten terug naar Nederland te keren. Ze gaan

wonen in Nieuwersluis en Rita gaat bij het

Amsterdammertje in Loenen aan de slag.

Daarna heeft ze ook bij De Nederlanden als

gastvrouw gewerkt. Maar ook hier blijft het

gevoel knagen dat er meer is. Uiteindelijk

heeft ze nu toch de knoop doorgehakt en

gaat volledig voor haar schilderkunst. 

Dit voorjaar zijn ze in Vreeland op de

Vossenlaan komen wonen. Ze kende

Vreeland al langer als dat mooie nostalgi-

sche dorpje van toen ze nog vanuit

Hilversum naar haar schoonfamilie in

Breukelen reed. Toen het huis op de

Vossenlaan beschikbaar bleek, had ze geen

twijfels. Hier moesten ze naartoe. Dat ge-

voel had ze een jaar ervoor al gehad, toen

het huis ook even te huur had gestaan. Ze

wonen er nu met hun 5 katten Schoen,

Sheba, Bright, Beauty en Cowboy. 

Ze is blij met de reacties die ze ontvangt op

haar eigen schilderijen, die zij schildert

vanuit een kosmische energie, haar hogere

zelf. Van een Indiase arts van een holistisch

centrum in Bali kreeg ze het compliment

dat ze met haar kunst een verbinding legt

tussen het Oosten en het Westen. Dat sti-

muleert haar enorm om de gekozen weg te

volgen. Haar bedrijf heet Business with a

heart. Als ik haar vraag of ze het bedrijfsle-

ven achter zich wil laten of juist een brug

ernaar toe wil slaan twijfelt ze. Daar is ze

zelf ook nog niet helemaal uit. Uiteindelijk

wel, maar welke weg daartoe leidt laat ze

gebeuren.

Ze is blij dat ze in Vreeland is. Het enige dat

er van haar had mogen zijn, voor de ken-

ners in het dorp ‘blijven’, is een bloemen-

zaak. Elke week vult ze haar huis met verse

bloemen, die ze nu wekelijks van de markt

in Breukelen haalt. Maar ach, de route daar

naartoe is prachtig met de mooie natuur

rond Vreeland en ze vindt de nostalgische

dorpskern erg mooi. En de mensen zijn

open, leggen echt contact. Hier voelt dit

creatief gevoelsmens zich goed.

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

Openingtijden 
di - do vrij 9.00 -17.00

zaterdag 8.00-13.00
ma - wo gesloten

Machinaal borduren van logo’s & namen
Tevens levering van sport, promotie- 
en bedrijfskleding
Voor bedrijven en particulieren,
grote en kleine oplage

Borduurstudio het Gooi, Vreeland
Tel. 0294-230756, E-mail info@borduurstudiohetgooi.nl

www.borduurstudiohetgooi.nl

BELLEN EN
BRENGEN

In VREELAND 
Bezorgservice in uw dorp. 

U Belt, Wij Brengen. 
Uw snacks/ijs en dranken aan huis 

Van donderdag tot en met zondag
van 17.00 tot 21.00 uur. 

Dorpshuis Vreeland 
Telefonisch bestellen 

op: 06-15202026

Gezocht: ASSISTENTIE in de huishouding!
Wij: Volwassenen (echtpaar), wonen in een gemakkelijk 

ingericht, ruim huis; werken beiden enthousiast en zijn daarom 
voor ons huis in Vreeland op zoek naar: ASSISTENTIE in de 

huishouding voor 4 uur in de week.
Bent u capabel ons huishouden op rolletjes te laten 

verlopen en heeft u tijd? Bel ons s.v.p.: 06 206 176 46
Wij kijken er naar uit.

Lees de laatste editie op

www.vreelandbode.nl

TAXI VAN WIJK
Dag en nachtservice, tevens ziekenfonds

Telefoon 0294 29 13 25
Schiphol vanaf Vreeland t/m 4 pers. e 42,-

De import-Vreelander
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De laatste dag van augustus werd een

hele feestelijke dag voor Vreeland. Het

Vreelandse gelegenheids veteranen-voet-

balteam won die dag met 5-0 van tegen-

stander Loenen. Voor de 13e keer alweer

vond deze streekderby plaats, waarbij

De tweede Taart van de Maand is uitgereikt

aan Casper Zeldenrijk voor zijn enorme in-

zet de afgelopen jaren voor het geweldige

Huttenbouwfeest. Hij neemt daarvoor speci-

aal een week vrij en dat terwijl zijn eigen kin-

deren nog te jong zijn om mee te mogen

doen. Ook zijn inzet voor de Cocon (jeugd-

club van de kerk) mag niet vergeten worden.

Timmerklus op de CSV of peuterspeelzaal,

plantenmarkt of bazaar van de kerk -

Casper is erbij!!! Van harte gefeliciteerd.

Op 8-8-2008 zijn Ron Goudsmit en Iris van Gils

in het huwelijksbootje gestapt. Zij zijn ge-

trouwd op het zonnige Aruba. Het is een hele

mooie dag geweest, met als hoogtepunt een he-

licoptervlucht boven Aruba!

Getrouwd

Vreeland kampioen in streekderby

Taart van de Maand

Zoek alle adverteerders op

www.vreelandbode.nl

Loenen 6 keer en Vreeland 7 keer won.

De wisselbokaal wordt ieder jaar bij de

plaatselijke slager van het winnende

team tentoongesteld. Dit jaar is deze tro-

fee dus wederom te bewonderen bij sla-

gerij Dalhuisen. Voor het Vreelandse

team scoorden aanvoerder Jan Willem

Jonker twee maal, Mike Mol, Marc

Stubbé en Paul Zuidervaart (met een ge-

weldige kopbal) ieder één keer. Het in

groten getale opgekomen publiek ge-

noot in een stralende zon van de wed-

strijd, met veelal een borrel in de hand

en met tientallen kinderen al spelend op

de belendende velden. Een sportief en

gezellig evenement dus, dat mede moge-

lijk gemaakt werd door SV de Vecht, die

het veld ter beschikking stelde, en

scheidsrechter Arie Nomden, die belan-

geloos de wedstrijd floot. J.J.


