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Redactioneel

Donderdag 13 november 20.00 uur  Dorpshuis

Jawel, u leest het goed. Er is weer een
Algemene Ledenvergadering van de
Dorpsraad. Voor wie is deze vergadering
bedoeld en waarom zou u moeten komen?
U woont in een dorp en dat dorp wordt be-
stuurd door een gemeente op afstand. Die
afstand zal in de toekomst nog groter wor-
den. Mede hierdoor heeft de gemeente
heeft minder oog en gevoel voor wat er
zich daadwerkelijk in het dorp afspeelt.
Hoe kijken de inwoners van Vreeland te-
gen de toekomst van hun dorp aan?
Als Dorpsraad kunnen we wel iets beden-
ken, maar het gaat om ons allemaal, de in-
woners van Vreeland. Met elkaar kunnen
we een Dorpsplan maken. Tijdens de
Algeme Ledenvergadering komen onder-
werpen aan de orde die van belang zijn
voor Vreeland en dus voor u. Om terug te
komen op een lopende zaak; de aanleg van
de rotonde op de N201 bij Nederhorst den
Berg. In de vorige Vreelandbode berichtte
ik u dat er een evaluatie zou zijn na het eer-

dere overleg. Uit deze evaluatie is geko-
men dat zowel de Bergseweg als de
Kleizuwe alleen voor bestemmingsverkeer
toegankelijk zijn geworden en dat er hand-
having zal plaatsvinden. Bij de Kleizuwe
was dit al zo maar voor de Bergseweg is
deze regeling nieuw. In deze Vreelandbode
wederom een oproep voor een kandidaat
met gevoel en hart voor Vreeland. Gezien
de samenstelling van de Dorpsraad, gaat
de voorkeur uit naar een vrouw. Wij zijn
op zoek naar iemand die in de Dorpsraad
wil plaatsnemen om Karin van Dis op te
volgen. Tijdsinvulling is flexibel, van be-
lang is dat je in Vreeland woont en er ook
daadwerkelijk bent. Je kunt je opgeven via
info@dorpsraadvreeland.nl 
Tevens zoeken wij een enthousiast iemand
die ervaring heeft met het ontwerpen van
websites. Wij willen onze website graag op-
timaliseren en er een interactief gedeelte
opzetten. Wie wil met ons meedenken
over de aanpak hiervan? Meld je aan via
info@dorpsraadvreeland.nl, of kom naar
de ALV op donderdag 13 november! R.v.M.

Algemene ledenvergadering Dorpsraad

De herfst is al goed begonnen. Terwijl buiten storm en regen
het beeld bepalen, maakt deze Vreelandbode het binnen gezel-
lig. U leest over de lichtende kunstwerken van Carel Balth, de
prachtige polowedstrijden onder een stralende zon en leert -
vanuit verschillende hoeken belicht - over het pannenkoeken-
huis. Verder zijn er weer tal van activiteiten die deze maand
plaatsvinden en waar u alle informatie over vindt. Genoeg te
doen dus, en om van te genieten. Zo laat deze Vreelandbode in
ieder geval symbolisch de zon even schijnen.

Singel 1
3633 CW Vreeland

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

Aan het begin van de Lindengracht naast
het fietstunneltje staat al jaren een boerde-
rij leeg. Ooit woonden daar 3 ongetrouw-
de broers, in de volksmond de “knollen-
boeren” genoemd. Na hun overlijden kon-
den de erven het onderling niet eens wor-
den. De boerderij met zomerhuis en boom-
gaard staat al jarenlang leeg en raakt lang-
zaam in verval. De plaatselijke jeugd heeft
de boerderij opgenomen in zijn spel en er
een spookboerderij van gemaakt. Totdat
eind september vier mensen hun intrek
namen in de boerderij. Op een briefje dat
een aantal voorbijgangers in de hand ge-
drukt kregen stond o.a.: “Wij hebben deze
boerderij met opstallen en weiland als wo-

ning in gebruik genomen om zo een oplos-
sing te vinden voor onze urgente woning-
nood. Onze bewoning van de boerderij zal
respect uitademen voor het huis en zijn
omgeving, niet de rust van het dorp versto-
ren, en ons beheer van de boerderij zal het
verval en de verwaarlozing stoppen en dit
uniek dorpsgezicht in zijn oude glorie her-
stellen.” In Nederland is kraken onder be-
paalde omstandigheden en voorwaarden
wettelijk toegestaan. Wanneer een pand
o.a. langer dan 12 maanden niet in ge-
bruik is geweest en de eigenaar niet kan
bewijzen het pand op korte termijn weer
in gebruik te nemen, wordt de kraker niet
gemaand op te stappen. R.B.

Krakers in de spookboerderij

Lees op pagina 4 alles over de Polo Club Vreeland en de Dutch Polo Masters.

Bij de Polo Club Vreeland

GRIEPVACCINATIE
Dit jaar vanaf 60 jaar 

dinsdag 28 oktober a.s. 
van 16.00 tot 18.00 uur
Praktijk dokter Klever

Maartenplein 11, Vreeland

Einde zomer-borrel
Op vrijdag 31 oktober is het de laatste dag van dit seizoen dat de
brug in ons dorp dagelijks bediend wordt. Daarom luiden we het
seizoen uit met een borrel bij de brug; iedereen neemt zijn/haar ei-
gen drank en drinkgerei mee voor zichzelf en eventuele kinderen,
voor een uurtje gezelligheid van 17.00 tot 18.00 uur. Komt allen!
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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
10 okt. Inleveren spullen kleding-

beurs peuterspeelzaal
11 okt. Kledingbeurs peuterspeel-

zaal in Dorpshuis
12 okt. Vrouwenkring 30+ protes-

tantse kerk
16 okt. Proefles AMV 
17 okt. Start Pokerkampioenschap

van Nederland
20-24 okt. Herfstvakantie CSV
25 okt. Herfstparty bij Cor
26 okt. Kidz Sing-a-long concert
28 okt. Griepprik praktijk dr. Klever

‘Wat bezielt ze toch?’ met
Annemarie Masselman

31 okt. Einde-zomer-borrel bij brug
09 nov. Gezinsdienst CSV  

i.s.m. Protestantse kerk
11 nov. Sint Maarten
13 nov. ALV Dorpsraad

Verschijnen Vreelandbode
15 nov. Concert KCOV in het

Concertgebouw Amsterdam
20 nov. Benefiet Improvisatiecaba-

ret MIER in Dorpshuis
22 nov. Sint in Vreeland!
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Prot. Gemeente Vreeland
12 okt. ds. R. Abma + koffiedrinken
19 okt. cand. P. Michiels, Utrecht
26 okt. ds. R. Abma, dienst van 

schrift en tafel
2 nov. ds. S.L.S. de Vries, Utrecht
9 nov. Gezinsdienst met CSV 

Meer informatie www.pkn-vreeland.nl

Ludgerus Parochie Loenen
zon. 12 okt. Woord en Communie

Tejo v.d.Meulen
zat. 18 okt. Woord en communie

Jos van Os
zon. 26 Pastor Geurtsen
zon. 2 nov. Allerzielenviering/ koffie

Pastor Geurtsen
zon. 9 nov. Woord en communie

Werkgroep

Meer informatie  
www.ludgerusparochie.nl

Belangrijke telefoon-
nummers en adressen

Kerkdiensten

IJsclubnieuws
Van 29 oktober t/m 11 januari 2009 is er in
Nederhorst den Berg een tijdelijke over-
dekte kunstijsbaan van echt ijs. In de eer-
ste twee weekenden van oktober zijn bij
het Clubgebouw van IJsclub Nederhorst
meer informatie en kaarten beschikbaar.

Colofon



De Vreelandbode oktober 2008 3

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

Speculaasbrokken (per 2) nu voor u 2,95
Gevulde speculaas (staaf) bij aankoop van 2 stuks,
de 2e voor de halve prijs!
Proef ook eens onze vernieuwde croissants, nu 3 voor u 1,90
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.

Op 14 oktober is het ‘Oogstmaan’, de eer-
ste Volle Maan na het begin van de herfst;
dankzij het maanlicht konden de boeren
vroeger ook na zonsondergang door gaan
met oogsten. In de komende maanden
klimt de maan steeds hoger aan de hemel.
Dat de zon in de zomer hoog en in de win-
ter laag aan de hemel staat, is algemeen
bekend. Bij de maan is het net andersom
en het duurt dan ook niet lang meer, of we
zien hem weer door de bomen schijnen ...
Ook de sterrenhemel verandert. Door de
draaiing van de Aarde om de zon duurt
een ‘sterredag’ vier minuten korter dan
een Aardse dag en daardoor verschijnen
sterrenbeelden iedere dag iets eerder aan
de hemel. Na een maand is dat al twee uur
en met het gelijktijdig langer worden van
de nachten worden de typische winter-
sterrenbeelden zichtbaar.  Een prachtig
sterrenbeeld is Orion, te herkennen aan
de ‘gordel van Orion’, drie heldere sterren
die op een rijtje staan. Vanaf 10 november
is dit sterrenbeeld rond 22.30 uur in het
zuidoosten te zien en hoe later je kijkt, des

te beter is het sterrenbeeld te bewonde-
ren. Onder de linker ster van de gordel
lijkt een diffuse vlek te zitten: de Orion ne-
vel. Dit is een grote wolk van gas en stof,
en een broedplaats van nieuwe sterren,
die zich op een afstand van 1600 lichtjaar
bevindt. Dat wil zeggen, het licht dat we
nu zien werd uitgestraald op het moment
dat de Romeinen de Lage Landen verlie-
ten. Weetje: Niet iedereen heeft Aldeba-
ran kunnen vinden (laatste Vreeland-
bode). Kijk daarom nog eens op 17 okto-
ber: laat op de avond is de Maan in het oos-
ten te zien en deze oranje-rode ster staat er
pal onder. H.L.

Hemel boven Vreeland

Onze creatieve cartoon tekenares, Lis
Semmelink van Haagen, heeft op 17 sep-
tember in Gasterij Jan en Alleman te
Kortenhoef in aanwezigheid van familie
en vrienden haar nieuwste creatie ge-
toond. Onder het genot van prosecco,
heerlijke hapjes en een stralende zon
presenteerde zij haar boek “Zo wil ik het
graag hebben”. 

In haar toespraak legde Lis uit dat het
een invulboek is, waarin je voor nabe-
staanden alles kunt opschrijven waar-
van je wilt dat dit na je overlijden be-
kend moet zijn, zodat de achterblijvers
niet met vragen blijven zitten of onenig-
heid krijgen over hoe jij jouw afscheid
wilt en hoe jouw zaken na jouw overlij-
den geregeld moeten worden. Het bij-
schrift van het boek is dan ook “een
schriftje waarin ik alles heb opgeschre-
ven voor als je het me niet meer kunt vra-
gen”. Dan is het beter geregeld dan bij
haar eigen oma die op een velletje had
geschreven wat voor wie was. Bij de gou-
den armband stond de aanwijzing: “zie
maar”. 

Het boek heeft 80 pagina’s en kost h 15.
Een deel van de opbrengst is bestemd
voor het Wereld Kanker Onderzoek
Fonds. U kunt het boek op internet be-
stellen bij boekwinkeltjes.nl. Maar u
gaat het natuurlijk kopen bij onze eigen
Tierelantijn! Wij van de Vreelandbode
zijn ontzettend trots op onze tekenares
en feliciteren haar met de verschijning
van haar boek. G.I

Zo wil ik het graag hebben De Vecht op de Castle VIP Fair
Na het spectaculaire Brugconcert in Vreeland en het
Raadhuispleinconcert in Alphen a/d Rijn was Muziekver-
eniging De Vecht zondag 28 september j.l. in Nederhorst
den Berg. Op uitnodiging van de organisatie van de Castle
VIP Fair verzorgde het harmonieorkest van De Vecht daar
een bijzonder concert. Gezeten op de trappen van kasteel
“De Nederhorst” bracht het orkest onder leiding van
Gerhart Drijvers een gezellig en voor iedereen herkenbaar
programma. In de zonovergoten tuinen van het kasteel
klonken onder meer de klanken van Andrew Lloyd Webber,
Supertramp, The Beatles, Joe Cocker en Robbie Williams.
Lijkt het je leuk om mee te spelen bij zulke bijzondere en leu-
ke concerten, aarzel dan niet en kom op maandagavond om
20.00 uur naar het Dorpshuis om te kijken of zelfs al mee te
spelen. We zijn vooral op zoek naar klarinettisten, hoornis-
ten, fluitisten en baritontuba’s. Meer informatie over het
meespelen is te vinden op www.muziekverenigingde-
vecht.nl of mail naar info@muziekverenigingdevecht.nl. 

Als vanouds maakt Cor Ledder er een feest
van in zijn Taveerne de Vecht. Zo was zijn re-
ünie voor oude en nieuwe klanten op 27
september jl. een groot succes. Maar er staat
alweer een volgend evenement op stapel:
een heuse Herfstparty op zaterdag 25 okto-
ber a.s. Zanger Peter Marnier zal zorgen
voor een mega gezellige muzikale omlijs-
ting. Deze topzanger zingt voor de eerste
keer bij Cor, maar vast niet voor de laatste
keer! Komt allen vanaf 22.00 u, toegang is
gratis. (www.petermarnier.nl)

Herfstparty bij Cor

Voor al uw bruiloften en partijen
Verhuur van biertap, tafels & stoelen
Levering van diverse dranken
Prijzen op aanvraag
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Op 20 en 21 september jl. heeft Polo Club
Vreeland op landgoed Groot Kantwijck
aan de Bergseweg de tweede Dutch Polo
Masters georganiseerd. Er is jaarlijks nog
een ander groot toernooi, maar daar ko-
men alleen sponsoren en genodigden,
waaronder dames met prachtige hoeden.
Voor de rest zijn het onderlinge wedstrij-
den waar geen ander publiek bij wordt
uitgenodigd dan de spelers meenemen.
De Dutch Polo Masters is dus het enige eve-
nement per jaar dat niet besloten is. Er la-
gen deze keer zelfs bij onze winkeliers
glanzende zwarte kaarten, ‘special invita-
tion’, waarmee ons dorp gratis toegang
kreeg tot dit polo evenement. Dat leek de
Vreelandbode een goed moment om eens
polshoogte te nemen. 
We worden bij het hek begroet door Ed
van Ruitenbeek, beheerder van het land-
goed waar de Polo Club op is gevestigd. Hij
stelt voor dat wij eerst de sfeer gaan proe-
ven, dan mogen we hem later op de mid-
dag vragen stellen. Wij parkeren ons sta-
len ros en hij rijdt verder op zijn trekker.
We lopen naar de grote partytent, en stap-
pen in een andere wereld. Een wereld
waar een live dj, DJ Lex van club Palla-
dium in Amsterdam, zorgt voor muziek
en waar kunstschilder Roel Hofman zijn
schilderijen van polowedstrijden en mys-
terieuze vrouwen toont. Er zijn kleding-
stands met polo outfits en we worden met
het pas over twee weken in de winkel be-
schikbare Notorius parfum van Ralph
Lauren besproeid. Ze zeggen dat het we-
reldje van de polo elitair is en zo op het

eerste gezicht lijkt dat beeld te kloppen. Er
lopen dames in prachtige jurken of in on-
berispelijk witte broeken boven hun hoge
laarzen en de heren dragen jasjes die er
niet om liegen. Er is zelfs een hondje met
een poloshirt. We bestellen een glaasje
wijn en gaan op de witte bankjes zitten
met uitzicht over het veld. De paarden
zijn pijlsnel en het is prachtig om naar te
kijken. “Engels gefokte paarden en voor-
namelijk merries omdat ze zo goed ge-
hoorzamen”, vertelt één van de twee orga-
nisatoren van de Dutch Polo Masters. Dat
is Pascal ‘Mr’ Zantman, die bovendien zelf
polospeler is vanmiddag in het
Andrenalina-team. Om een idee te geven
hoeveel polospelers er zijn, Nederland en
België hebben samen circa 40 actieve spe-
lers. Elke speler heeft minimaal 4 paarden
per wedstrijd nodig. Na elke 7,5 minuut,
oftewel de chukka, wordt er van paard ge-
wisseld. En aan het einde van de wedstrijd
wordt het publiek uitgenodigd om de
grond weer te egaliseren, het zogenaam-
de ‘plaggen stampen’ of netjes, de ‘trea-
ding in’. We hebben onze camera’s mee,
maar worden daarin overtroefd door foto-

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

Bij de Polo Club Vreeland

Geef uw mening op www.vreelandbode.nl

Met dank aan Arthur Batenburg Fotografie



‘Beroepsscheepvaart’ en ‘Houtzaag - en
poldermolens’ in de Vechtstreek 
Op 13 november 2008 vinden in het
Dorpshuis in Nigtevecht twee lezingen
plaats: een combinatie van ‘twee presenta-
ties voor één prijs’ waarin windenergie een
belangrijke rol speelt. De eigenaar van het
varend monument ‘Blauwschuit’, drs.
Koos van Essen, zal over de geschiedenis
van de beroepsscheepvaart in de Vecht-
streek van boomstamkano tot en met m.s.
Grazyna praten. Zijn lezing wordt aange-
vuld door veel afbeeldingen van histori-
sche vondsten en schepen. Na de pauze zal
drs. Dick Vierbergen, leraar natuurkunde
en molenaar in opleiding, over de ontwik-
keling van de molens in de Vechtstreek
vanaf 1200 tot heden vertellen. Ook de rela-
tie met de waterhuishouding zal aan bod
komen. Uiteraard is na afloop van elke le-
zing gelegenheid tot het stellen van vragen.
Wanneer: 13 november 2008. Tijdstip:
20.00 uur. Plaats: Dorpshuis Nigtevecht,
Jhr. Huydecooperstraat 3. Entree: leden
HKGL gratis, niet leden h 2,50
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Pokerkampioenschap
De laatste jaren wordt er steeds meer gepokerd in Nederland.
Aangezien het officieel nog steeds niet is toegestaan om po-
kertoernooien om geldprijzen te organiseren (buiten
Holland Casino om) zijn veel ‘plezierspelers’ aangewezen op
spelletjes met vrienden thuis of illegale locaties. Vorige jaar
kwam daar verandering in met ‘De pokerkampioen van
Nederland’, een groot toernooi om louter de eer. Meer dan
20.000 deelnemers op meer dan 80 locaties. En het mooiste:
deelname is gratis. Nog mooier: dit jaar is één van de locaties
ons eigen Dorpshuis aan de Fetha. Deelname is heel simpel,
je schrijft je in via www.pkvn.nl en speelt 10 vrijdagavonden
een toernooi. Na deze avonden wordt de balans opgemaakt
en de beste spelers gaan door naar de regiofinales in
Rotterdam. Uiteindelijk leidt dit alles tot een finale, ook in
Rotterdam. Van deze kampioenschappen wordt via een tv-
programma verslag gedaan. De uiteindelijke winnaar ver-
gaart eeuwige roem en de titel: ‘pokerkampioen van
Nederland’. Gratis spelen in Vreeland, veel plezier en een
kans op meer. Dit alles vanaf 31-10.

graaf Arthur Batenburg, die in opdracht
van grafisch vormgeefster Marjolein van
‘wij ontwerpen’ professionele foto’s
maakt voor een meubelketen, die haar
nieuwe lijn een polo sfeer mee wil geven.
Marjolein is zelf meegegaan, omdat zij
oorspronkelijk uit Loenen komt en zelfs
in Vreeland heeft gewoond. Arthur zegt
ons toe een foto te mogen inzetten voor de
Vreelandbode, waarvoor onze dank! 
We laten het spel even voor wat het is en
gaan op zoek naar Ed bij het polo clubhuis
en daar schuift ook zijn collega-beheerder
Jan de Jonge aan. Ed vertelt dat het land-
goed Groot Kantwijck heet. In de huidige
vorm bestaat het landgoed nu  8 jaar en zo
lang werkt Ed er ook al. Jan werkt hier nu
4 jaar. Beide mannen wonen met hun ge-
zinnen ook al zo lang op het landgoed en
zijn daarmee dus Vreelanders. Al meldt
Ed dat hij van oorsprong toch echt een
Nederhorster is en komt Jan oorspronke-
lijk uit Hoogeveen. Een ander Vreelands
tintje zijn de broodjes en andere hapjes
voor het personeel die in het polo club-
huis worden gegeten, deze zijn afkomstig
van het Dorpshuis. Naast de woningen
waar Jan en Ed wonen bestaat het land-
goed uit een paar bedrijven, de Poloclub,
de paddocks voor de paarden en een wei-
land voor koeien. In totaal is het 37 hecta-
re groot. De koeien worden door Jan en Ed
verzorgd, voor de paarden hebben de po-
lospelers hun eigen verzorgers in dienst.
Het poloseizoen is hier van 1 april tot
eind september. Buiten het seizoen wor-

den de paarden verplaatst naar Frankrijk
of andere landen, omdat polopaarden
niet actief zijn in deze maanden en een
goedkopere huisvesting in het zuiden
dan prima is. De Argentijnen gaan dan
weer zomer vieren in hun eigen land. We
schuiven nog even aan bij de borrel in de
tent, waar ondertussen ook meerdere
Vreelanders van de wedstrijd, sfeer, zon
en gezelligheid genieten.           A.W. en G.I.

HKGL

Jan de Jonge en Ed van Ruitenbeek Te huur in Vreeland:
Lindengracht 23

Goed onderhouden, karakteristieke woning 
met patiotuin.

Bijzonderheden: woonkamer v.v. open (gas) 
haard, houten vloer en openslaande deuren 
naar de tuin, woonkeuken voorzien van 
diverse apparatuur, wasmachine/wasdroger.
Royale open slaapruimte openslaande deuren 
naar zonnig dakterras, open badkamer, ligbad,
wastafelmeubel en 2e toilet. Deze woning is 
voorzien van alle denkbare comfort.
Vloeroppervlakte: 95 m2.
Huurprijs: € 995,- per maand.

Voor meer informatie bel 020-6646436 
of mail naar info@hoen.nl

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

Loodgietersbedrijf Dick Hendriks gaat per
1 augustus het bedrijf uitbreiden met
Installatiebedrijf Van Hemert uit
Nederhorst den Berg. Sinds vorig jaar wer-
ken beiden bedrijven samen in de 24-uurs
storingsservice en nu is de officiële samen-
smelting een feit. 

Installatiebedrijf Van Hemert is gespeciali-
seerd in het aanleggen en onderhouden
van centrale verwarmingsinstallaties,
loodgieterswerkzaamheden en overige
technische installaties. Het familiebedrijf
uit 1959 is al jaren een begrip in de regio
Wijdemeren. Vanuit Almere worden nu
ook de monteurs in werkgebied de
Wijdemeren aangestuurd, naast de mon-
teurs die al in Almere werkzaam zijn. Ook
kunnen de klanten uit de regio Wijdeme-
ren vanaf heden de showroom bezoeken.

Van Hemert overgenomen

Kijk voor een overzicht 
van alle adverteerders op

www.vreelandbode.nl
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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 

Met korting naar het Concertgebouw

Hond vond 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

Op zaterdagavond 15 november voert de
KCOV Amsterdam de Carmina Burana
uit in het Concertgebouw. Een ritmisch
en vaak aanstekelijk werk, dat terecht
veel bewonderaars heeft. Vóór de pauze
staan de Missa Brevis van Zoltán Kodály
en het Otche Násh (Onze Vader) van Leos
Janácek op het programma. Daarbij
wordt het koor begeleid door het fameu-
ze Maarschalkerweerd orgel dat te wei-
nig in het Concertgebouw te horen is.
Connie Lohuis en Gerdjan Rapati, de

twee Vreelanders die in het koor meezin-
gen, willen al hun dorpsgenoten de gele-
genheid geven dit concert bij te wonen.
Daarom geven zij alle Vreelanders en
hun vrienden h 2,50 korting op de nor-
male entreeprijs van h 32,50. U moet uw
kaarten dan wel via hen bestellen. Dat
kan telefonisch, via 23 02 97 of per e-
mail, gerdjan@strakblauw.nl.
Bestellen kan tot 6 november. Maar
wacht er niet te lang mee, want voor dit
mooie concert zijn veel liefhebbers.

Als het aan de inzenders van deze fotopuz-
zel had gelegen, dan had iedere hond in
Vreeland een nieuwe baas gekregen.
Gelukkig was er de inzending van de fami-
lie De Veer waardoor de schade beperkt
bleef en uiteindelijk een heel aantal hon-
den hun baasje vond. Blijkbaar lijken ba-
zen en honden toch minder op elkaar dan
gedacht! De heerlijke hondenknuffel is
dus voor de familie De Veer en komt bin-
nenkort naar jullie toe. Gefeliciteerd!
Oplossing honden/bazen: A6, B12, C15,
D13, E5, F14, G17, H18, I16, J9, K10, L1, M11
N7, O8, P3, Q4 en R2
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Juf Anja ziet Sara ‘on the beach’

Op 26 oktober geeft muziekvereniging
De Vecht weer een spetterend kinder-
concert, waar iedereen mee kan zingen
op tophits van Jan Smit, K3, kabouter
Plop en andere bekende artiesten.
Omdat het animo vorig jaar groot was,
worden twee concerten gegeven. Het eer-
ste concert is om 14.00 uur in de gym-
zaal aan de Fetha in Vreeland. Het twee-
de om 17.00 uur in Cultureel Centrum
Het Dorpshuis aan de Jhr. Huydecoper-
straat 1 in Nigtevecht. Kaarten kunnen
worden gereserveerd via www.muziek-
verenigingdevecht.nl en kosten in de
voorverkoop h 3,- voor kinderen t/m 12
jaar en h 5,- voor volwassenen. Op de dag
zelf zijn kaarten een euro duurder. 
AMV cursus
Muziekvereniging De Vecht start 30 okto-

ber de AMV Cursus voor kinderen van 5 tot
en met 8 jaar. Op 16 oktober is een open les.
Tijdens de lessen ontwikkelen kinderen
hun muzikale oor door zang en muziek en
hun ritmegevoel door het spelen op per-
cussie-, blaas- en slagwerkinstrumenten en
het bewegen op muziek. Dit wordt gedaan
op een speelse wijze, in de vorm van spel en
dans. De oudere kinderen leren ook noten-
schrift lezen. De cursus bestaat uit 25 les-
sen van 45 minuten, er wordt afgesloten
met een uitvoering. De lessen worden ge-
houden op donderdagmiddag in de CSV.
Bij voldoende aanmeldingen worden de
groepen naar leeftijd ingedeeld: 5-6 en 7-8
jarigen. Aanmelden kan via www.muziek-
verenigingdevecht.nl. Voor informatie
kunt u contact op nemen met Vincent
Stapper 06 42846913.

Voorverkoop Kidz ‘Sing-a-long’ concert

Lezen is goed, luisteren anders
Buiten is het guur en nat. Wat is er fijner om in je
hoofd een warme audiofilm te hebben. Met vele
bekende topacteurs als Sophie Hilbrand, Georgina
Verbaan, Huub Stapel en Michiel Romeijn. Voor de
kinderen Erik of het klein insectenboek. Voor de
groten Komt een vrouw  bij de dokter, Zaterdag en
De ontdekking van de hemel

De files duren bijna te kort!.
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

De protestantse gemeente wil in Vreeland
een plek van bezieling zijn, waar mensen
zich kunnen bezighouden met levensvra-
gen. Hieronder staan enkele van onze ac-
tiviteiten in dit najaar. U bent van harte
welkom om een keertje aan te schuiven.
Dat verplicht tot niets en deelname is al-
tijd gratis. De gespreksavonden vinden
plaats in de Til, het gebouwtje naast de
Grote Kerk. Koffie en thee staan klaar van-
af 19.40 - aanvang 20.00 uur. Voel je wel-
kom! Los van deze avonden bestaat de mo-
gelijkheid om kennis te maken met de
predikant of de eredienst te bezoeken, ie-
dere zondag om 10 uur in de Grote Kerk. 
De serie Wat bezielt ze toch?
Al enkele jaren is er een serie open dorps-
gesprekken met vrouwen die in en om
Vreeland werken. De gasten vertellen over
hun bronnen van inspiratie. Kom luiste-
ren en praat mee! De eerste gast op dins-
dag 28 oktober is Annemarie Masselman.
Zij is yogadocent en trainer persoonlijke

groei in Nederhorst den Berg. Het is haar
passie om mensen via yoga-oefeningen te
leren om verantwoordelijkheid te nemen.
Zie www.prismacoaching.nl. 
Volgende data zijn 27 november 2008 en
19 maart 2009.
Vrouwenkring 30+
Dit is een bestaande groep vrouwen die
vanaf zondagavond 12 oktober weer bijeen
komt. We doen afwisselend een bijbelge-
sprek, plannen een uitje of een gastspre-
ker of een gespreksavond over een thema
dat ons aanspreekt - van schoolplein en ge-
zin tot werk en kerk! Nieuwe vrouwen zijn
van harte welkom. Contactpersoon is
Astrid Zeldenrijk (234808). 
Gezinsdienst met CSV op 9 november
Ieder jaar organiseren school en kerk sa-
men een gezinsdienst. Kinderen leveren
een bijdrage aan deze dienst met gebeden,
tekeningen, zingen en soms een stukje to-
neelspel. Het is een speelse dienst die aan-
sluit bij de weekthema’s in de school. 
Voor meer info zie www.pkn-vreeland.nl

Kerk in het dorp

Op donderdag 2 oktober werd juf Anja door alle kinderen van de school verrast met een strand-
feest ter ere van haar 50e verjaardag. Johan Beukeboom bracht haar, samen met haar man mees-
ter Ben (voor de gelegenheid een meermin-man) met trekker en aanhangwagen naar de Floraweg.
Daar stonden alle kinderen haar met vlaggetjes in hun hand luid zingend op te wachten. 
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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!
En hebben jullie vorige week alle dieren
die je tegen kwam een extra knuffel gege-
ven of je eigen dier extra goed verzorgd
omdat het dierendag was? Pim heeft een
leuk stripje getekend over hoe blij je kunt
worden van een hond. Onze razende re-
porters Jet, Anouscha en Jasmijn waren
toevallig op het Sperwerveld toen daar
een luchtballon opsteeg. Ze hebben met-
een een interview gehouden met de eigen-
aars van de luchtballon. Floor heeft een
verslagje geschreven over de opnames van
een reclamespot bij haar overbuurvrouw.
En omdat het bijna Halloween en Sint
Maarten is heeft de Toverkikker een leuke
knutseltip verzonnen over het in elkaar
knutselen van een gezellige lampion. Ook
kunnen we lezen hoe het verder gaat met
Frederick. Wil jij de volgende keer in de
Vreelandbode staan? Stuur dan je inzen-
ding naar: info@vreelandbode.nl of geef
het aan juf Sandra. Veel plezier met lezen!

TToovveerrkkiikkkkeerrkknnuuttsseelltt iipp
Op 31 oktober is het Halloween en op 11
november is het Sint Maarten. Bij deze
feesten horen gezellige lampionnen.
Hieronder staat hoe je een pompoen omt-
overt tot een vrolijke lampion.
Benodigdheden: grote pompoen, aardap-
pelschilmesje, grote lepel. Werkwijze: Snijd
voorzichtig de bovenkant van de pompoen
eraf met een mes. Schep al het vruchtvlees
uit de pompoen. Snijd nu in de zijkant van
de pompoen figuurtjes, zodat er licht van
binnenuit naar buiten kan schijnen. Zet
een glazen potje met een kaarsje in het mid-
den van de pompoen. Doe de deksel weer op
de pompoen, zet hem op een mooi plaatsje
en je lampion is klaar.

MMoopp

Wat is het toppunt 
van snelheid?

Max van Dijk, 8 jaar

AAnnttwwoooorrdd  PPrriinnssjjeessddaagg
Hier kun je het antwoord lezen op de
vraag uit de vorige Vreelandbode: waar-
om heet Prinsjesdag eigenlijk Prinsjes-
dag? Er is niemand die het goede ant-
woord heeft ingestuurd. Het antwoord
moet zijn: De naam Prinsjesdag is al van

heel lang geleden. Het was de verjaardag
van prins Willem V. Die leefde in de 18e
eeuw en toen was Prinsjesdag net zoiets
als Koninginnedag nu. Toen het
Koninkrijk der Nederlanden ontstond in
1815, werd de naam Prinsjesdag gebruikt
voor de jaarlijkse vergadering van de
Staten-Generaal. Dat zijn de eerste en
Tweede Kamer. Koning Willem I nam zijn
prinsen per koets mee naar bijeenkom-
sten op het Binnenhof. Onderweg had de
bevolking de kans om de prinsen toe te
juichen. En zo was de naam Prinsjesdag
teruggekeerd.

KKiinnddeerrnniieeuuwwss
Wist je dat....
• Anouk, Bart en Judith de eerste waren

die de hondenpuzzel hadden opgelost
• Juf Anja een hele gezellige 50e verjaar-

dag heeft gehad met alle kinderen van
de school

• de Vreelandbode haar eigen prachtige
site heeft? Zet www.vreelandbode.nl on-
der je favorieten en neem snel een kijkje!

LLuucchhttbbaall lloonn
Wij (Anouscha, Jasmijn en Jet) gingen
picknicken op het Sperwerveld en toen za-
gen we opeens een soort doek, heel groot,
en we wisten niet wat het was. We vroegen
het aan 1 van de mensen die bij de ballon
waren, hij zei: “Nou, er gaat hier een
luchtballon opstijgen!” De luchtballon en
de bestuurder van de luchtballon kwa-
men uit Nederhorst den Berg en de passa-
giers uit Loenen. We vroegen of je het niet
koud krijgt als je daar zit en toen zei die
mevrouw: “nee hoor, maar een dikke trui
is wel handig”. Ook vroegen we hoe lang
deze luchtballon ging reizen en toen zei
ze: “dat weten we niet, ik denk dat ze een
uur onderweg zijn ofzo”. Ook wilden we

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

een slak die uit
de bocht vliegt!
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weten hoe je moet landen en toen legde de
mevrouw uit: er zit bovenin de ballon een
soort parachute en dan kan de bestuurder
van de luchtballon aan een touwtje trek-
ken en dan gaan ze dus omlaag. We vroe-
gen ook welke kant ga je nou op als je in
een luchtballon zit? En die vrouw zei dat
komt door de wind, de wind komt nu van
het westen dus nu gaan ze naar het oos-
ten! Uiteindelijk landden ze in Loenen op
een weiland en Jasmijn en Jet gingen de
dag daarna naar Loenen fietsen en toen
zagen ze nog een luchtballon landen. We
vroegen aan die meneer die daar stond of
er hierna nog meer luchtballonnen kwa-
men en toe zei hij: “Ja, morgenochtend
vroeg om half 8!”. Maar dat hebben wij
niet gezien, want toen lagen we nog heer-
lijk te slapen!

Jet B, Jasmijn en Anouscha, 10 jaar

TTiipp  vvaann  ddee  mmaaaanndd
Ga op 26 oktober naar het kinderconcert
van muziekvereniging de Vecht!

SSppaannnneenndd  vveerrvvoollggvveerrhhaaaall
Voor kinderen van 10 jaar en ouder door:
Berend en Jelle (Cassidy en Rutger zijn ge-
stopt)
Weten jullie nog dat de struikrover zijn
bende erbij ging roepen…

Kom maar mee!? Dan roep ik buiten mijn
bende. Daar zijn ze al: Rick, James,
Hazelnootkop en Bombaloe. En daar gin-

gen ze dan, zo door de woestijn. Ze had-
den dorst en honger en ze kwamen alle-
maal dieren tegen en ook leeuwen… En ze
vochten voor hun leven.
Redden ze pappie en mammie? Of worden
ze verslonden door de leeuwen? Volgende
keer lezen we hoe het afloopt met
Frederick. Wordt vervolgd…

FFii llmmooppnnaammee
Op woensdag 24 september werd er op de
Nigtevechtseweg gefilmd bij Tilly en Jan
Verhoef. Er werd gefilmd voor het auto
merk Mitchubitchi. Het was bij Tilly en
Jan omdat er mensen door een voordeur
moesten lopen. En ze vonden de voordeur
van Tilly en Jan mooi. Het filmpje wordt
op internet afgespeelt!

Floor, 8 jaar 

SScchhoooollrreeiissjjee  SScchhoovveennhhoorrsstt
11 september ’08
We gingen naar een bos en het bos heten
schovenhorst. En we gingen een speur-
tocht doen maar de speurtocht was heel
moeilijk. En we gingen iets van hout ma-
ken en ik had een vogelhuisje gemaakt.
Toen gingen we op de klimtoestellen klim-
men. Toen ik daar mee klaar was ging ik
een hut bouwen maar het lukt niet zo
goed. En toen gingen we de bus weer in we
mochten nemo kijken in de bus. Toen we
op de spoorlaan waren gingen we onder
in de bus waar de tassen horen.

Madelein van den Hoogen, 8 jaar

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

Pim Blanken, 8 jaar
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Op 3 november gaan de computercursus-
sen van SeniorWeb van start. 
Voor 55+-ers, zijn er eenmaal per week de
volgende cursussen die bestaan uit 6 les-
sen van 2 uur.
• Digitale fotobewerking - ma. van 10.00

tot 12.00 uur, van 03-11 t/m 08-12
• Digitale fotobewerking - vrij. van 14.00

tot 16.00 uur, van 07-11 t/m 12-12
• Kennismaken met de PC (Vista) - dins.

van 10.00 tot 12.00 uur, van 04-11 t/m
09-12

• Internet en e-mail - dins. van 14.00 tot
16.00 uur, van 04-11 t/m 09-12

• Internet en e-mail - vrij. van 10.00 tot
12.00 uur, van 07-11 t/m 12-12

• Wenskaarten maken - don. van 14.00 tot
16.00 uur, van 06-11 t/m 11-12.

Inschrijven: van 13 t/m 17 oktober bij de
Rabobank in Nederhorst den Berg en
Kortenhoef. 
Een cursus kost h 50. Voor Kennismaken
met de PC en Internet en email komt er
h 15 bij voor een instructieboek, en voor
Digitale fotobewerking h 32 voor boek en
programma. Het programma Corel Draw
voor Wenskaarten maken kost ca. h 75.
Wij zijn gevestigd in het Sociaal Cultureel
Centrum (de Spot) Blijklaan 1, Nederhorst
den Berg. Informatie over de inschrijvings-
procedure: 0294-251858.

Voor we het weten is het weer zover:
Kerstfeest. Al twee jaar achter elkaar heb-
ben we vanuit de Protestantse Kerk in
Vreeland een kinderkoortje voor kerstoch-
tend samengesteld. Weet u nog hoe leuk
dat klonk?

Dit jaar zouden we het leuk vinden om, in
plaats van dit koortje, een kerstspel op te
voeren. Niet alleen met kinderen die ver-
bonden zijn aan de kerk maar met zoveel
mogelijk kinderen uit het hele dorp. Wie
zou ons willen helpen? We zijn op zoek
naar vaders, moeders, opa’s, oma’s, buur-

vrouwen en buurmannen oftewel mensen
die samen met de kinderen op eerste kerst-
dag, tijdens de dienst, een leuk kerstspel
willen helpen verzorgen. De kinderen krij-
gen een eigen uitnodiging zodra we zeker
zijn dat dit alles uitvoerbaar is. 

Dus heeft u zin om samen met de kinde-
ren een kerstspel in te studeren, samen na
te denken over het decor en/of de kleding
bel of mail dan, voor 15 oktober, naar
Christel Coers zodat we samen een onver-
getelijke kerst zullen beleven. Christel
Coers 0294 232293, jkh.coers@hetnet.nl

Computercursussen SeniorWeb Wijdemeren

Kerstspel op 1e Kerstdag, help!

Bazaar groot succes
In deze workshop voor kinderen, be-
staande uit 5 lessen, ervaar je onder be-
geleiding van juf Rita hoe het is om te
schilderen met acrylverf. De workshop
wordt gegeven op maandag óf dinsdag
van 16.00 - 17.30 uur. Tijdens de work-
shop experimenteer je op een tekenblok
met kleur en vorm om zo uiteindelijk
een schilderij op doek te maken. Ook

krijg je in de laatste les een schilderspak-
ketje mee naar huis waarmee je thuis
nog verder kunt experimenteren. De
workshop is bedoeld voor kinderen van-
af 7 jaar en kost h 15 per les. Inschrijven
kan via: info@detoverkikker.nl. De les-
sen starten na de herfstvakantie bij de
Toverkikker, kijk voor exacte data op
www.detoverkikker.nl.

Workshop ‘schilderen van binnenuit’

Vioolwonder Simone Lamsma, 
Yurie Miura op piano

Op 23 oktober as. opent Kunst aan de
Dijk het seizoen met een unieke violiste,
van wie wij nog veel zullen horen.
Simone Lamsma is een van de opvallend-
ste violisten van de nieuwe generatie. Ze
wordt begeleid door Yurie Miura, een
van de beste jonge pianistes in Japan. In
het Oude Kerkje in Kortenhoef spelen zij
werken van Stravinsky, Schubert, Saint-
Saens en Ravel.

Plaats: het Oude Kerkje
Kortenhoefsedijk 168, Kortenhoef
Datum en tijd: 23 oktober 2008 
20.15 uur, kerk is vanaf 19.30 uur open
Entree: h 15 inclusief een glas wijn in de
pauze; donateurs h 10
Reserveren: telefoon 06-30946840 
of www.kunstaandedijk.nl

Kunst aan de Dijk
presenteert

Zaterdag 4 oktober was weer de 2 jaarlijkse Bazaar. Deze werd
dit keer gehouden voor het onderhoud van het orgel en de
vleugel in de St. Nicolaas kerk. Na intensieve voorbereiding
was het om 10.00 uur erg druk om als eerste het beste te kun-
nen kopen. Onder het genot van een kopje en een taartje kon
worden gesjoeld en geraden. De sponsorloop was ondanks
het geringe aantal deelnemers toch nog een succes gewor-
den. Er werden binnen een uur gemiddeld 18 rondjes gelo-
pen. Tijdens het Rad van Avontuur werden vele prijzen uitge-
reikt, waaronder de bekendmaking van het superlot. De 1e
prijs: een ballonvaart met Ballooning Company nr. 18. 2e
prijs: vaartocht met de Exempel nr. 72. 3e prijs: rit met paard
en wagen nr. 52 (fam. de Haan). 4e prijs: pannenkoeken eten
in Noord-Brabant nr. 68. 5e prijs: navigatieset nr. 13 (fam.
Rozendaal) en 6e prijs: hogedrukspuit nr. 40 (fam. Coers). De
niet uitgereikte prijzen kunnen worden afgehaald bij de fam.
van Nes, Vijverlaan 33. De inschrijving op het kinderservies
is gewonnen door Jet, de hijskraan is voor Wim Boelhouwer
en de poppenwieg is voor Ineke de Haan. De pompoen met
een gewicht van 1385 gr. is geraden door Bert de Haan en het
aantal noten van 196 is geraden door Richtsje Abma.
Sjoelkampioen tot 6 jaar is Andrea Griffioen, van 7-12 jaar
Andreas Coers en van af 13 jaar Teus Kruiswijk. De totale op-
brengst van de Bazaar is ca. h 5500. Dit is weer een fantastisch
impuls om de muziek in Vreeland nog mooier te laten klin-
ken. Gelukkig konden we na afloop van de rommelmarkt on-
geveer de helft van de overgebleven spullen weer bestemmen
voor andere doelen. De bazaarcommissie bedankt een ieder
die ons heeft bezocht met hun kooplust, maar vooral ook
voor de zeer gemoedelijke en gezellige sfeer. Tot over twee
jaar op de bazaar, maar op zaterdag 9 mei 2009 zijn wij er
weer met de plantenmarkt op het kerkplein.
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In de Breedstraat, schuin tegenover de sla-
ger ligt het pannenkoekenhuis Noord-
Brabant. Een prachtig pand dat opvalt
door het idyllische terras aan de voorkant
dat toegang biedt tot het pannenkoeken-
restaurant zelf. Vermaard om zijn pan-
nenkoeken. Er staan maar liefst 100 ver-
schillende creaties op de kaart!
Op een regenachtige vrijdagochtend in
augustus ga ik langs bij Mirjam van
Heuven, de eigenaresse. Het terras is ver-
laten maar binnen is het warm en gezel-
lig met kaarsjes aan en redelijk druk. Op
mijn vraag hoe dat kan op zo’n sombere
dag, lacht-zucht Mirjam dat haar bedrijf
seizoensgebonden is en dat er in de zo-
mer altijd wel toeristen zijn. In de winter
draait ze vooral op vaste klanten. 

Ik zoek naar een woord dat de sfeer in het
pannenkoekenrestaurant het beste weer-
geeft: nostalgisch komt in mij op.
Nostalgisch slaat op de inrichting met
houten tafels en stoelen, het brabants-
bont voor de ramen en veel historische
werktuigen aan het plafond en de muren.
De inrichting hoort bij de pannenkoe-
ken, volgens oud recept, zorgvuldig ge-
heimgehouden en ongekend lekker van
smaak (weet ik uit eigen ervaring). 
Ik vraag Mirjam naar die vreemde naam:
Noord-Brabant.  Mirjam vertelt dat haar
ouders zo’n 42 jaar geleden dit pand, ei-
genlijk 2 panden, nrs 6 en 8, kochten om
er een pannenkoekenrestaurant in te be-
ginnen. Daarvoor was het een
café/hotel/restaurant dat gerund werd
door mensen die uit Noord-Brabant kwa-
men (zie stukje Vroeger en Nu op blz. 13).
Door hun bedrijf zo te noemen, bleven ze
toch nog een beetje in Noord-Brabant wo-
nen. Die naam is dus gebleven.

Mirjam was 8 jaar oud toen ze van
Utrecht met haar ouders naar Vreeland
verhuisde, van de grote stad naar een in
die tijd wel heel klein dorp. Want de
nieuwbouwwijk achter Duinkerken be-
stond toen nog niet. Dat was allemaal wei-
land.
Ze volgde de openbare school in Vreeland
die niet meer bestaat. Werd uiteindelijk
verpleegkundige met een specialisatie in
de cardiologie. Trouwde, kreeg kinderen
en al die tijd speelde het restaurant voor
haar een rol op de achtergrond, sprong ze
indien nodig bij.
Maar in 2000 nam Mirjam de beslissing
de lijn van haar ouders voort te zetten en
werd ze de eigenaar van het pannenkoe-
kenhuis. Natuurlijk wel met een eigen
touch.

Ik vraag hoe het komt dat zoveel kinde-
ren uit Vreeland hun eerste baantje bij
het pannenkoekenhuis hebben. Dat
komt denk ik vooral door de sfeer, zegt
Mirjam. Behalve dat er hard gewerkt
moet worden, is gezelligheid ook erg be-
langrijk. Het maakt veel uit welke (meest-
al) jongens er in de keuken werken en wel-
ke (meestal) meisjes in de bediening. Die
wisselwerking kan nog wel eens voor de
nodige afleiding zorgen!
Naast de plaatselijke jeugd werkt Adri er
al vanaf het begin en ook Karin en Edwin
(de kok) zijn vaste werknemers. Samen
met Mirjam vormen zij een hecht team.
Kort geleden ben ik er weer een keer met
het gezin, uit nostalgische overwegingen,
gaan eten. Bediening, inrichting en pan-
nenkoeken scoorden op alle onderdelen
een dikke 8. En dat, met een drankje erbij,
voor net iets meer dan h 10 per persoon.  

R.B.

Bedrijvigheid in Vreeland
Mirjam van het pannenkoekenhuis Noord-Brabant

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 vrijdagmiddag 3 oktober vierde Wimmy Hoogland van
Kidz Support uit Loosdrecht haar 1-jarige bestaan bij de
Toverkikker in Vreeland. Juf Wimmy, een allround onder-
wijsdeskundige met jaren ervaring op basisscholen, is een
jaar geleden voor zichzelf begonnen met haar praktijk
voor individuele begeleiding voor basisonderwijs: Kidz
Support. Zij begeleidde destijds twee kinderen. Echter de
hobby van toen is een vrolijke hardwerkende baan gewor-
den. Wimmy kan alle aanvragen voor begeleiding en on-
dersteuning niet meer aan. Kidz Support is nu op zoek
naar ervaren, kindgerichte en “vrolijke” leerkrachten. Kidz
Support wil een breed “onderwijspakket “ aanbieden en
start binnenkort in Loenen en Loosdrecht de voorbereiden-
de CITO trainingen voor kinderen in groep 7/8. Tevens is er
de mogelijkheid tot het aanleren van Spaans op de basis-
school voor de meer begaafde leerling. Juf Wimmy had op
vrijdagmiddag alle kinderen bij haar thuis uitgenodigd
waar vandaan ze samen met clown Fleurtje naar de
Toverkikker vertrokken. Juf Sandra van de Toverkikker, is
een oud-stagiaire van juf Wimmy. Eerst werd er heerlijk ge-
smuld van een speciale “Kidz Support taart” waarna de
kinderen hard aan de slag gingen met diverse creatieve ac-
tiviteiten. Juf Wimmy had ook nog leuke cadeautjes mee:
een speciale Kidz Support sporttas, huiswerktas, pennen
en een regenjas.  Na het creatieve gedeelte konden de kin-
deren zich lekker uitleven op de boerderij; koeien en een
echte hangbuikzwijn knuffelen, muizen jagen en als een
echte Kidz Support Tarzan liaan zwaaien over de sloot. Het
feest werd afgesloten met een gezamenlijk etentje. Voor
alle ouders was er koffie en heerlijk vers gebak. Al met al
een hele gezellige middag waar zowel de kinderen als juf
Wimmy met veel plezier op kunnen terugkijken.

Kidz Support een groot succes
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Carel Balth, getrouwd met Tanneke
Alpherts, woont en werkt als beeldend
kunstenaar sinds 1969 in Vreeland. Niet
voor iedereen in Vreeland was duidelijk
waar Carel zich precies mee bezig hield
toen hij en Tanneke neerstreken in de
oude pastorie op de hoek van de
Voorstraat en de Breedstraat. “Hij doet iets
met Tl-buizen”, zei men, “hij zit in ‘t
licht”. Inderdaad, zijn eerste werk dat hij
in 1974 al tentoonstelde in het Stedelijk
Museum in Amsterdam onder de naam
“de kern van het zien”, was helemaal ge-
wijd aan ‘licht’. En licht is nog altijd één
van de elementen die steeds in zijn werk
terugkeert. Na zo’n kleine 40 jaar onwe-
tendheid willen wij weleens iets preciezer
weten waar Carel Balth zich mee bezig
houdt en werpen daarom graag licht op
hem en zijn werk.

Videowatercolors
“Ik werk toe naar de bewustwording van
een nieuwe manier van kijken”, vertelt
Carel Balth.   “Met mooie, intrigerende beel-
den probeer ik de kern van het zien en het
kijken te visualiseren en gebruik daarbij
de fenomenen licht, tijd, ruimte en bewe-
ging als mijn materiaal”. Hij verklaart ge-
lukkig nader waarom. “In ons leven zijn we
hier volledig afhankelijk van, van onze
plaats in de ruimte of van het licht, het zon-
licht overdag en het kunstlicht ’s avonds.
En alles om ons heen is continu in bewe-
ging. Kijk maar naar de wolken”. Maar
hoe vang je deze weinig concrete fenome-
nen als een nieuw soort beelden in een
film of schilderij? Dat vraagt om een be-
zichtiging van zijn schilderijen die hij
sinds 2001 maakt onder de naam
‘Videowatercolors’. Wie direct mee wil kij-
ken, google-t nu naar ‘Videowatercolors’
voor een totaalbeeld. 

Dawn, 2007
Hoe dat uitpakt is goed te zien in zijn werk
‘Dawn’ dat hij in 2007 maakte en bij hem
en Tanneke boven hun eettafel hangt (zie
foto linksonder). Spannend, alsof je op het
verkeerde been wordt gezet: je kijkt tege-
lijkertijd naar één beeld en naar twee ver-
schillende beelden. De zachte kleuren ge-
ven het werk iets impressionistisch. Het
verschil in tijd (de klok) en licht maken
het ontstaan van ‘de dag’ plotseling voor
wie kijkt veel bewuster.
Zijn schilderijen zijn dus een spel met
ruimte, tijd, beweging en licht. En zijn on-
derwerpen zijn altijd van buiten zijn ate-
lier gehaald. “Soms maak ik werk in
Australië waar onze zoon woont, en soms
maak ik iets dichtbij, in mijn tuin of rond-
om Vreeland”. Herkent u al iets online?

Het begint met film
Wie ’s ochtends een rondje loopt in en om
de laantjes kan Carel tegenkomen. Soms
rent hij halverwege zijn wandeling ineens
terug naar het atelier aan de Breedstraat.
Om zijn videocamera te halen. Om de juis-
te lichtinval, rimpels in het water of de
kleur van het kroos te vangen in zijn film.
Sinds 2001 komt al zijn werk voort uit vi-
deofilm. Niet zomaar gefilmd. Eerst heeft
hij jaren gekeken, zocht hij specifieke lo-
caties uit, nam hij beelden uit de werke-
lijkheid in zich op, liet hij ideeën om iets
met deze beelden te doen rijpen. Om ver-
volgens die ene videofilm te maken onder
de door hem gekozen speciale tijd- en
lichtomstandigheden. En daarmee begint
zijn werk eigenlijk pas, als hij de digitale
video-opname bestaande uit honderddui-
zenden krioelende pixels gebruikt om een
nieuw beeld te maken. De keuzes zijn le-
gio door het herhaaldelijk geforceerd stil-
zetten van de bewegende pixels, en juist
Carel’s samengevoede ‘video grabs’ ma-
ken het tot een nieuwe esthetische waar-
neming. Je zou kunnen zeggen, zijn werk
zit ergens tussen schilderkunst, fotografie
en videofilm in. De schilderkunst heeft
een eeuwenlange traditie, de fotografie
ruim 150 jaar en de digitale video is van
de laatste tijd. In Carel’s werk zie je alle-
drie deze elementen terug. 
Wie het leuk vindt om te kijken ontdekt
als het ware vanzelf de verschillende bij-
zondere lagen die in het werk zitten. Wilt
u meer zien? www.carelbalth.nl

A.W.

In de schijnwerper 
Licht op Carel Balth Beeldend Kunstenaar

Ieder 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

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)

VluchtelingenWerk Loenen
De stichting VluchtelingenWerk Loenen begeleidt asiel-
zoekers die in de gemeente Loenen komen wonen. De bege-
leiding duurt gemiddeld zo’n anderhalf jaar. In die perio-
de volgen de cliënten een inburgeringscursus, gaan even-
tuele kinderen naar school en leren ze zwemmen en fiet-
sen. Vrijwilligers helpen onder andere met de eerste inrich-
ting van het huis, het opzetten van een administratie en
met de contacten met de gemeente en diverse instellingen.
Voor vele vluchtelingen is deze hulp heel belangrijk om de
weg in ons land te kunnen vinden. Binnenkort zal er een
nieuw gezin in de gemeente komen wonen. Voor de bege-
leiding van dit nieuwe gezin is VluchtelingenWerk op zoek
naar een vrijwillig(st)er. Voelt u hier iets voor, dan kunt u
bellen met Maurits Verhoeff (0294 233306).
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De afgelopen twee afleveringen van deze
rubriek gingen over de Breedstraat, maar
één pand uit die straat was nog niet behan-
deld, omdat daar te veel over te vertellen
was. Daarbij staat in deze Vreelandbode een
interview met de huidige eigenaresse van
het pand, dus het is een heel geschikt mo-
ment om aandacht te besteden aan het pan-
nenkoekenhuis Noord-Brabant, Breed-
straat 6. De redactie ontving van mevrouw
Zehenpfenning bovenstaande foto uit eind
jaren ‘30, toen zij las dat er iets over het pan-
nenkoekenhuis geschreven zou worden.
Veel dank daarvoor! Het café in dit pand is
jarenlang uitgebaat door haar grootmoe-
der Cornelia (Ké) van Nesch, die in 1910 van-
uit Brabant naar Vreeland was gekomen en
rond 1936 uitbaatster werd van deze kroeg.
Zij woonde, met haar vijf dochters en een
zoon, erboven op de eerste verdieping. De
laatste dochters zouden hier pas in 1970
vertrekken! Op de oude foto zijn haar vijf
dochters te zien, de middelste is de moeder
van mevrouw Zehenpfenning. Let eens op
de reclame die op de muur achter hen is ge-
schilderd, een mooi tijdsbeeld. Omdat
Cornelia vreselijke heimwee naar haar ge-
boortegrond had, noemde zij het café
Noord-Brabant. Dit monument, bestaande
uit twee gebouwen, was in 1871 gebouwd
als koetshuis met stalling. De panden wer-
den in 1882 ingericht tot ‘koffiehuis en
woonhuis’. Precies 20 jaar later werd het

weer verkocht en werd het bierhuis. De in-
gang van het voorste pand bevond zich aan
de straatzijde. Van de jaren ’40 tot ’60 van de
20ste eeuw zat er als je door die deur naar
binnen ging rechts de sigarenzaak van
Zanting, links kapper Mijwaart. Na Zanting
vestigde Jan de Kloet er een electra- en wit-
goedwinkel. Hierna kwam er weer een ver-
trouwd soort zaak in het pand: er kwam
een slijterij, van Van Heuven. Het achterste
pand is altijd café en later restaurant ge-
weest. Tot circa 1940 werd dit zoals gezegd
uitgebaat door Cornelia van Nesch. Hierna
werd Bouwmeester uitbater, die het pand
uitbreidde met een dwars deel. Na hem
kwam Arie de Vroet, die weer werd opge-
volgd door Dick Lammerts van Buren en
hierna Eduard van Heuven. In het restau-
rant stond een biljart, er werden heel wat
gezellige avonden doorgebracht door de
dorpsgenoten. Midden jaren ’70 werd het
een pannenkoekenrestaurant. De eigenaar
voegde toen het voorste pand - de winkel - bij
het achterste pand, het restaurant. Het bin-
nenplaatsje van het gebouw werd vroeger
door een hekje van de stoep afgescheiden.
Aan de linkerkant van het binnenplaatsje
staat ‘de appelenschuur’, eigendom van de
familie Scheepmaker. Hier werd vroeger
fruit in gesorteerd en opgeslagen - vandaar
de naam. Het achterste deel van de schuur
is al decennialang verhuurd aan het pan-
nenkoekenhuis voor opslag.   J.J.

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.

Pannenkoekenhuis Noord-Brabant
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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
We hebben bij haar thuis op de Kleizuwe af-
gesproken op maandagavond. Voor deze
keer heeft Lenie Rozendaal haar vaste zang-
avond laten schieten. Ze is thuis, met man
Aart. Pleegkindje Jaylinne, 8 weken oud,
ligt zoet voor zich uit te staren in het wip-
stoeltje bij de bank.
Nadat Aart ons van koffie heeft voorzien,
praat Lenie over haar liefde voor kinderen -
haar eigen kinderen (Christel, Quintijn en
Gideon), de kleinkinderen en de oppaskin-
deren die er al ruim 24 jaar zijn.
Momenteel past ze soms op Froukje en nu
ook Jaylinne, het pleegkindje dat tijdelijk
bij Lenie en Aart woont. Ze vormen crisis-
opvang, waarbij een pleegkind na een peri-
ode weer terug gaat naar de ouders, of naar
een ander pleeggezin, vaak familie van het
kindje. Lenie ziet het als haar taak het kind-
je voldoende warmte te geven voor de peri-
ode dat het nodig is. Maar natuurlijk is het
moeilijk om los te laten. Ze gaan binnen-
kort drie weken naar Tenerife, en dan gaat
Jaylinne naar haar eigen grootouders. Dat
is goed, maar wel moeilijk. 

Lenie’s band met Vreeland is van ver voor
haar geboorte. Haar grootouders woonden
al aan de Loenenseweg. Haar opa is de op-
richter van de CSV, destijds de 1000e
Christelijke School. Lenie zelf is geboren in
de geitenboerderij op de Kleizuwe, nu van
Simon van der Paauw, die haar grootou-
ders hadden gebouwd. Ze heeft 2 broers en
een zus. Eén van haar broers woont nu op
de boerderij van hun grootouders op de
Loenenseweg. Lenie is nog gedoopt in de
Grote Kerk, en herinnert zich de kleuter-
school op de Voorstraat. En natuurlijk al
die andere prachtige plekken.
Aart kwam uit Loosdrecht en werkte bij de
groenteboer op de Lindegracht, wat inmid-
dels huisjes zijn. Hij kwam met de groente-
waren langs de huizen, ook bij Lenie, maar
van een relatie was pas sprake toen ze el-
kaar weer zagen bij dansles in Hilversum.
Na hun trouwen, inmiddels ruim 40 jaar

geleden, verhuisden ze eerst naar
Loosdrecht. Aart is een echte Theebuik (Oud-
Loosdrecht),  geen Knollevreter (Nieuw-
Loosdrecht). Van Loosdrecht gingen ze via
Putten naar Harderwijk, waar ze een cafe-
taria hadden en vervolgens naar Hilversum
waar ze pizzeria/ijssalon ’t Puttertje in Hil-
vertshof runden. Uiteindelijk keerden ze
terug in Vreeland en beheerden 20 jaar
lang de benzinepomp. Zoon Quintijn heeft
deze overgenomen, maar sinds 1 april is
ook hij er uit. 
De uren aan de pomp waren lang. Na van
07.00 tot 20.00 uur open te zijn geweest,
volgde de boekhouding. Onder de toon-
bank zat een zoemer, waarmee Aart assis-
tentie van Lenie kon oproepen. Dan kwam
zij de Singel, waar zij tot drie jaar geleden
woonden, even overgestoken. De zoemer
was er ook voor de veiligheid, maar daar-
voor is die nooit gebruikt. Wel heeft
Quintijn eens bezoek gehad van iemand
die om geld vroeg. Hij keek half op van zijn
krant en weigerde. De man dreigde nog
eens, maar kreeg weer een “krijg je niet” te
horen. Uiteindelijk smeerde hij ’m, waar-
schijnlijk geïntimideerd door een bedien-
de die niet eens van zijn krant op wilde kij-
ken. Bij melding aan de politie bleek dat de
man dezelfde dag een apotheker in
Loosdrecht met een echt vuurwapen had
overvallen. Die had Quintijn niet eens ge-
zien. Geluk gehad dus.
Pas nu ze er helemaal uit zijn, ook
Quintijn, heeft ze tijd voor zangles, wat ze
samen met haar dochter Christel doet.
Actief voor de kerkelijke gemeenschap is ze

altijd geweest. Ze bezoekt ouderen, poetst
de kerk en maakt de kaarten die bij de bak-
ker staan om zo geld voor onderhoud van
de kerk op te halen.
Wat zij een minder fijne ontwikkeling in
Vreeland vinden, is de veranderende men-
taliteit. Er mag wel iets zuiniger met ander-
mans spullen om worden gegaan. Het gras-
veld bij het kerkplein wordt bijvoorbeeld
door sommigen gebruikt alsof het hun ei-
gen tuin is. Er zijn in het afgelopen jaar al
4 ramen gesneuveld, maar niemand meldt
zich. Zodat de kerk inmiddels moeite heeft
om verzekerd te blijven. Terwijl het een
kleine moeite is om je te melden, iedereen
is verzekerd tegenwoordig.
En vroeger had je een gezellige braderie
met kraampjes in plaats van het minder
dorpse, en daarmee in haar ogen minder
gezellige, huidige dorpsfeest. Dat was nu
net het mooiste aan Vreeland, het dorpse.

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

Er voor elkaar zijn, elkaar bij narigheid op-
vangen. Tegenwoordig werkt iedereen, de
gezelligheid is daarmee aan het verdwij-
nen. En de huizenprijzen zijn inmiddels zo
gestegen, dat de huizen voor eigen kinde-
ren vaak niet meer te betalen zijn. Die wij-
ken uit naar Mijdrecht en Maarssen. 
Maar het blijft mooi. Het oude dorp, de
Grote Kerk en de plek aan de Vecht. En de
Dorssewaardpolder, waar haar vader des-
tijds met een tiental andere boeren, waar-
onder de heren Driessen, Beukeboom,
Beusekom en Bos, werkte. Inmiddels is een
goed deel van dit land in bezit van “ome
Cor”, zoals Lenie haar achterneef noemt,
die er nu zijn Polocentrum heeft. Maar het
weidse uitzicht is gelukkig intact gebleven.
Wat aan haar mooie plek verbeterd zou
mogen worden, is straatverlichting aan de
Kleizuwe. Gewoon voor de veiligheid. Voor
de rest is ze dik tevreden met haar plek aan
het Rondje.

De import-Vreelander
Voor de kinderen in het dorp is ze “juf”
Myrna. Deze avond belt ze aan om met mij
het Rondje Zuwe te lopen. Ze loopt dit rond-
je vaker - ongeveer drie keer per week wan-
delt ze de route met een vriendin, alleen of
met haar moeder die in Mijdrecht woont.
Myrna is geboren in Eindhoven en is via
Culemborg op haar zevende met haar ou-
ders in Mijdrecht terecht gekomen. Na haar
studie heeft ze tijdelijk in de kinderopvang
gewerkt. Zo’n drie jaar geleden solliciteerde
ze zowel op een school in Mijdrecht waar ze
toen nog woonde als bij de CSV in Vreeland.
Het enthousiasme van “juf” Sandra en de
wijze van lesgeven gaven de doorslag om
voor Vreeland te kiezen. Een jaar lang reis-
de ze op en neer, maar in januari 2007
kwam ze toch in Vreeland wonen.

Via “juf” Mirjam, die al in een appartement
bij boer Johan Beukeboom woonde, hoorde
ze dat er nog een ruimte in de boerderij te
huur stond. Dat was een erg leuke tijd,
waarin de beide juffen veel met elkaar op-
trokken. Tijdens onze wandeling lopen we
natuurlijk langs de boerderij van Johan, en
nemen daar de foto. Helaas is het al te don-
ker op deze herfstavond om de boerderij
goed op de foto terug te vinden, maar het
idee is leuk en we lopen lachend verder.
Via Mirjam, die de Mijdrechtse overal mee
naartoe nam, leerde ze Hans kennen.
Inmiddels is ze met hem gaan samenwo-
nen in zijn huis aan de Spoorlaan. Dimple,

de kat van Hans, moest even wennen aan
een vrouw in huis, maar nu gaat het prima.
Bij mijn vraag of zij zelf aan kinderen
denkt, antwoordt ze dat ze nog jong is, 24,
maar dat dit in de toekomst heel goed mo-
gelijk is.
Ze omschrijft zichzelf als een pietje pre-
cies. Ze zal niet snel te laat komen en wil
graag dat zaken volgens plan verlopen.
Maar wel met de nodige uitdaging.
Momenteel geeft Myrna les aan een ge-
mengde groep, met leerlingen uit groep 4
en 6. De combinatie van de spontaniteit
van de jonkies en de al serieuzere gesprek-
ken over actualiteiten met de groep 6-ers is
erg leuk. Of ze dezelfde groep les blijft ge-
ven bij een nieuw schooljaar weet ze nog
niet. Tot nu toe vindt ze het leuk om de uit-
daging van weer een nieuwe groep aan te
gaan, met weer hele nieuwe persoonlijkhe-
den. Dan mist ze wel even haar oude groep,
maar na een week is ook de nieuwe groep
weer eigen. 
Ze geniet volop van Vreeland, vindt het een
heel mooi dorp, vooral de oudere gebou-
wen. We lopen langs de Bergseweg terug en
op de hoek bij Greif zegt ze het uitzicht van-
af dit punt bij het theehuisje over de Vecht
naar de brug misschien wel het mooiste te
vinden. Maar het is niet haar grootste
droomwens om zelf daar te wonen. Dat zou
leuk zijn, maar er zijn veel belangrijkere
dingen. 
In november 2007 is na een langdurige
ziekte haar vader Karel Kruithof overleden.
Hij heeft 9 jaar met zijn ziekte geleefd.
Hierdoor heeft ze goed afscheid van hem
kunnen nemen, voor zover je daar ooit
klaar mee kunt zijn. Hij was voor zijn ziek-
te een hardwerkende man. Moeder zorgde
voor de kinderen, hij was niet vaak thuis.
Ook dingen als schoolbezoek en naar

school brengen kan ze zich van voor zijn
ziekte niet herinneren. Nadat hij hoorde
dat hij ziek was, ging die knop om. Hij
richtte zich volledig op zijn gezin, de band
werd hechter en Myrna is nog met hem op
reis geweest. Heel dierbaar. 
Door zijn ziekte en de ommezwaai van
haar vader in de prioriteiten die hij stelde,
beseft ze zich terdege dat een groot huis
aan de Vecht nog steeds geweldig is, maar
dat het in het niets valt bij gezond en geluk-
kig zijn. En dat kan heel goed samen met
Hans aan de Spoorlaan. Ze is er gelukkig,
kijkt uit naar wat de toekomst brengt, en
geniet van haar “juf” Myrna status.

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

Lees de laatste editie op

www.vreelandbode.nl

TAXI VAN WIJK
voor al uw vervoer

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

Nigtevechtseweg 172 
3633 XX Vreeland

Tel. 0294 - 254164
Gaarne bellen na 17.00 uur! 
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Op zaterdag 21 september was het clubkampioen-
schap enkelspel van tennisvereniging LTC Loenen. De
Vreelandse Saskia lutje Beerenbroek en Claudia
Verhagen kwamen als dubbel tot de halve finale.
Vervolgens stonden ze tegenover elkaar in de finale
van het enkelspel. In een spannende, drie uur duren-
de 3 setter (7-5, 4-6, 7-6) versloeg Saskia op uithou-
dingsvermogen van de op zich stabieler spelende
Claudia. Daarom, beide dames gefeliciteerd!

Helaas is er deze maand geen nominatie. Weet u ie-
mand die de taart verdient voor gedane diensten, voor
een bruiloft of wat voor iets dan ook, laat het ons we-
ten. De inschrijfkaarten liggen bij ons in de Dagwinkel.
Graag uw reacties voor 31 oktober.           Aloys Hageman

Eerder schreef deze “azijnpisser” over nutteloos en
hinderlijk autoverkeer langs de Vecht. Momenteel is
het niet makkelijk Nederhorst te bereiken zonder de
Vechtroute (heen) te gebruiken of de Kleizuwe te belas-
ten. Akkoord,  hiervoor maak ik een uitzondering, zij
het tijdelijk. Voor de lezer heb ik een volgorde van hin-
der gemaakt van gebruikers van die routes onder nor-
male omstandigheden. Die ziet er alsvolgt uit:
Wandelaars: Beperkte hinder. Willen wel eens de-
monstatief veel ruimte gebruiken. Honden steken
soms uit.
Fietsers: Beperkte hinder. De grijze golf is soms letter-
lijk doof voor andere gebruikers.
Joggers: Lichte hinder. Ziet er vaak onplezierig uit. Kan
penetrant ruiken.
Autoverkeer: 1. Gewone sluipers. Gematigd hinderlijk.
Door groot aantal.
2. Toeristen. Tamelijk hinderlijk door sukkelen. 3.
Aanwonenden. Gewoon hinderlijk. Rijden te hard.
Motoren: Hinderlijker. Rijden gedisciplineerd maar
stinken. Herrie. Colonne-vorming.
Brommers: Nog vervelender. Stinken, snijden af en
maken dikwijls veel lawaai.
En op de eerste plaats: wielrenners. Onverdraagzaam,
spugend, afsnijdend, luidruchtig, lelijke kleding. 
De oplossing luidt: net als tussen Loenen en
Nieuwersluis langs de Vecht: verkeersribbels. Héél irri-
tant op een fietszadel! A-zijn

Klein wielrennerleed

En de clubkampioen is...

Taart van de Maand

Zoek alle adverteerders op

www.vreelandbode.nl


