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Redactioneel

De wind waait door de bomen en de Sint is

weer in aantocht. Vreeland maakt zich

klaar voor de winter. Wellicht met ijs op de

Vecht, je weet maar nooit! U las het al in de

aankondiging, op donderdag 13 novem-

ber om 20.00 uur is er weer de half jaar-

lijkse algemene ledenvergadering in het

Dorpshuis. Als u zich interesseert wat er in

Vreeland speelt, op deze avond komt u er-

achter! Voor nieuwe bewoners in ons

mooie dorp is dit een prima gelegenheid

om kennis te maken met het bestuur van

de Dorpsraad. Wij kunnen u laten weten

wat we voor elkaar kunnen betekenen. Het

belooft weer een interessante avond te

worden, waar het informeel constructief

samenzijn voorop staat. Komt allen naar

het dorpshuis op donderdag 13 november

om 20.00 uur.

Middels dit stukje in de Vreelandbode roe-

pen wij bewoners op die het leuk vinden

om een bepaald project wat er in Vreeland

speelt te gaan coördineren. Als bestuur

van de Dorpsraad kunnen we ons niet bui-

gen over alle projecten en hebben uw hulp

hiervoor nodig. Waar denken wij aan? Een

van de belangrijke projecten in Vreeland is

het parkeerbeleid en met name in de oude

kern. Bij tijd en wijle staan er kris kras au-

to’s overal geparkeerd, en hierdoor ont-

staan gevaarlijke situaties. In het geval van

brand zal de brandweer moeilijk ter plaat-

ste kunnen komen met alle gevolgen van

dien. 

Wij zoeken iemand die met ons mee wil

denken en dit project wil coördineren. Op

de ALV kunnen geïnteresseerden zich mel-

den bij het bestuur van de Dorpsraad. Zo

zoeken wij ook iemand die projectleider

wil zijn voor het Dorpsplan. Het gaat om

iemand die kan aansturen, coördineren

en een planning kan maken voor de op te

richten werkgroep. Het bestuur van de

Dorpsraad werkt zelf aan de grote lijnen

maar voor de putjes op de i hebben we uw

hulp nodig. Iedereen heeft het druk, druk,

druk, dat is een bekend gegeven, ook voor

ons. Maar met elkaar maken we er iets

moois en zinvols van. Graag uw hulp hier-

bij! U kunt uw interesse tonen via

info@dorpsraadvreeland.nl. Wij zullen

contact met u opnemen om meer uitleg te

geven. Tot zover deze keer en tot ziens op

de 13e ! R.v.M.

Algemene ledenvergadering op 13 november

Het zomerseizoen is weer afgelopen. Vrijdag 31 oktober heb-

ben we tussen vuurkorven met zo’n veertig inwoners een glas

geheven op het einde van de dagelijkse bediening van de brug.

De feestdagen komen er al weer aan. Sint Maarten is net ge-

weest en de Sint komt 22 november om 16.00 uur met zijn boot

aan. Uiteraard zijn er ook tal van andere activiteiten de komen-

de tijd, waarover u van alles kunt lezen. Helaas is de

Vreelandbode door een te kleine oplage de vorige keer niet be-

zorgd bij enkele bewoners van de Nigtevechtseweg, waarvoor

onze excuses. We hopen deze keer weer alle inwoners met veel

plezier te voorzien van alle informatie van en over Vreelanders.

Singel 1
3633 CW Vreeland

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

Pelle op ‘Kruistocht’

Op vrijdag 12 december van 15.30 - 21.00

uur organiseert de Toverkikker, in samen-

werking met de ondernemersvereniging,

een kerstmarkt in de oude dorpskern van

Vreeland. Tijdens de kerstmarkt met diver-

se kraampjes zal er een wedstrijd “kerst-

boom pimpen” gehouden worden. Ook is

er een levende kerststal, wordt er

glühwein geschonken en kunnen kinde-

ren én volwassenen aan diverse work-

shops deelnemen en in de levende kerst-

stal op de foto. U kunt op deze kerstmarkt

uw kerstinkopen doen, een kerstboom of

een deurkrans in huis halen of gewoon lek-

ker genieten van de kerstsfeer. Het belooft

een gezellig geheel te worden. Voor de

kerstmarkt zijn we nog op zoek naar stand-

houders. Wij geven voorrang aan stand-

houders uit Vreeland en streven naar di-

versiteit in koopwaar. Kijk voor aanmel-

den of meer informatie op: www.kerst-

marktvreeland.nl           (lees verder op pag. 12)

Kerstmarkt in Vreeland!

Stel je eens voor. Je houdt van toneelspelen en je kunt goed

zingen. Twee jaar lang ga je elke zaterdagochtend in Zaandam

naar de Musical Theaterschool. Je wilt niets liever dan mee-

doen in een musical. En niet in zomaar eentje, maar in een

hele mooie. Zoals “Kruistocht in Spijkerbroek”. Je weet wel,

naar dat spannende boek van Thea Beckman. 

Op een dag doe je auditie en je kunt je geluk niet meer op: je

bent door, je hebt de rol van Frank! De geluksvogel die dit mee-

maakte is onze 12-jarige dorpsgenoot Pelle Smit, die er vooral

hard op geoefend heeft om een mooie rol in deze professione-

le musicalproductie, met 70 jonge en een paar volwassen ac-

teurs, te kunnen bemachtigen.     (lees verder op pag. 4)

De eerste einde-seizoensborrel op 31 oktober jl. was een groot succes.
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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 Hilversum e.o.
tel. 035 6830300

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
13 nov. ALV Dorpsraad

15 nov. Concert KCOV in het 

Concertgebouw Amsterdam

19 nov. Eerste steen van de nieuwe 

school wordt om 11.00 uur 

gelegd

20 nov. Benefiet improvisatie

cabaret MiER in Dorpshuis

22 nov. Aankomst Sint in Vreeland 

(16.00 uur)

25 nov. Waterschapsverkiezingen

27 nov. “Wat bezielt ze toch” in 

de Til, Joke Mintjes

5 dec. Pakjesavond Sinterklaas

11 dec. Verschijnen Vreelandbode

12 dec. Kerstmarkt Vreeland

22 dec.- 4 jan. Kerstvakantie CSV 
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Prot. Gemeente Vreeland
16 nov. ds. R. Abma + koffiedrinken

23 nov. cand. P. Michiels, Utrecht

30 nov. ds. R. Abma, dienst van 

schrift en tafel

7 dec. ds. S.L.S. de Vries, Utrecht

Meer informatie www.pkn-vreeland.nl

Ludgerus Parochie Loenen
zon. 16 nov. Pastor Vernooy

zat. 22 nov. Caecilia avond 

Pastor Geurtsen

zon. 23 nov. Vormselviering in 

Vinkeveen

Pastor Geurtsen

zon. 30 nov. Gezinsviering 1e Advent

Pastor Geurtsen

zon. 7 dec. Woord en communie en 

kindernevendienst/koffie

Werkgroep

Meer info:  www.ludgerusparochie.nl

Belangrijke telefoon-
nummers en adressen

Kerkdiensten

Vechtzooitjes
Welke modebewuste studente wil ons

team komen versterken. Om in haar vrije

tijd ons te helpen in de zaak.

Bel voor info naar BELLEZA HAAR - MODE

tel. 0294-230028   

Tijdelijke woonruimte gezocht voor fami-

lie de Mandt! Per 1.1.09 voor 6 maanden, 

gezin met 3 jonge kinderen

Fransje de Mandt-Noorduijn

0294 232312 of 06 4661 4208

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

Roomboter-amandelstaaf u 4,25
Op zaterdag Witluxe met Spelt en Volkorenluxe met Spelt!
Mini-tompoucen, 4 stuks voor u 2,50
Herfst-stol u 6,95
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.

In het gezellige dorpscafé van Cor kwam

op dinsdagavond 14 oktober jl de bedrijfs-

vereniging van Vreeland bijeen voor één

van de twee jaarlijkse vergaderingen. De

bedrijfsvereniging bestaat uit een groep

van ongeveer 40 ondernemers uit

Vreeland die zich verenigd hebben in een

vereniging. Deze vereniging heeft onder

andere als doel het brengen van gezellig-

heid in Vreeland. Dit doen ze door het or-

ganiseren en sponsoren van diverse activi-

teiten. Zo konden de kinderen uit

Vreeland met Pasen paaseieren zoeken en

hebben we in augustus genoten van een

geslaagd Dorpsfeest. Ook verzorgt de ver-

eniging de intocht van Sinterklaas en zor-

gen zij voor de feestelijke verlichting tij-

dens de donkere dagen in december. Dit

jaar sponsort de bedrijfsvereniging ook de

organisatie van de kerstmarkt die op 12

december in de oude dorpskern gehou-

den wordt. In het nieuwe jaar bent u weer

van harte welkom bij de nieuwjaarsborrel

van de Dorpsraad, die ook door de be-

Bedrijfsvereniging brengt gezelligheid in het dorp!

Neem een regenachtige zondagmiddag,

een enthousiast harmonieorkest, een

verduisterde gymzaal, zachte tapijten en

heerlijke kussens. En natuurlijk niet te

vergeten veel en goeie kindermuziek.

Dat zijn de ingrediënten voor een spette-

rend kinderconcert.

150 bezoekers waren zondag 26 oktober

getuige van dit zeer geslaagd evene-

ment. Onder begeleiding van rasvertel-

ler en presentator Erik Kuperus en zan-

geres Iris van der Made zongen en spron-

gen de Vreelandse kinderen dat het een

lieve lust was. Gekleed in kleurige shirts

musiceerde een enthousiaste ‘De Vecht’

onder leiding van Gerhart Drijvers.

Op een groot scherm zagen de kinderen

de liedteksten voorbij flitsen die ze mee-

zongen. Deze kleurige presentatie is ont-

worpen door Margriet Veldhuizen.

Later op de middag werd het hele circus

verplaatst naar het dorpshuis van

Nigtevecht. Daar herhaalde het festijn

zich voor een wat kleiner maar net zo en-

thousiast publiek van Nigtevechtse kin-

deren. Volgend jaar zullen voor de derde

keer de kinderconcerten georganiseerd

worden. We danken iedereen die aan dit

festijn heeft meegewerkt.

Voor informatie over het harmonieor-

kest kun je surfen naar www.muziekver-

enigingdevecht.nl

Kidz Sing a Long concert groot succes

De hemel boven Vreeland
Vanaf 17 november vliegt de Aarde enkele dagen door een

zwerm stofdeeltjes die afkomstig zijn van de komeet

Tempel-Turtle. Wanneer deze stofdeeltjes botsen met de at-

mosfeer van de aarde, veroorzaken ze een kortstondige

lichtflits: een meteoor, beter bekend als een vallende ster.

In Vreeland zijn er z’n 10 tot 20 vallende sterren per uur te

zien, vooral na middernacht. Deze lijken uit het sterren-

beeld Leeuw te komen en daarom heet deze meteoren-

zwerm ‘de Leoniden’, maar in feite is het sterrenbeeld

Leeuw precies het punt aan het hemelgewelf waar de

Aarde op toe beweegt. De Maan leidt ons deze maand langs

enkele planeten. Op 21 november is in het Zuidoosten een

mooie samenstand te zien tussen de afnemende Maan en

de planeet Saturnus. Op 1 december is vroeg op de avond

(rond 17.40 uur) en laag boven de horizon te zien hoe de

Maan de planeet Venus bedekt. En op 5 december moet

Sinterklaas het met een halve maan stellen.

Weetje: Kun je van de vorm van de halve maan een p ma-

ken, dan is de maan toenemend, kun je er een d van ma-

ken, dan is de maan afnemend.

foto: Hedwig de Groot

Houd Vreeland mooi!

Word lid van de DORPSRAAD

www.dorpsraadvreeland.nl

drijfsvereniging gesponsord wordt. Indien nodig fungeert de

bedrijfsvereniging ook als belangenvertegenwoordiging

voor de leden. Wilt u lid worden van de bedrijfsvereniging en

op deze manier meewerken aan het in stand houden van de

gezellige activiteiten in ons dorp, dan kan dat onder bepaal-

de voorwaarden; u heeft een inschrijving bij de Kamer van

Koophandel en bent woonachtig in Vreeland. De contributie

voor het lidmaatschap bedraagt h 140,- per jaar, u heeft geen

vergaderplicht, maar bent natuurlijk van harte welkom tij-

dens de vergaderingen. Deze vergaderavond is zeker een aan-

rader: er worden ideeën uitgewisseld, problematiek bespro-

ken en oplossingen aangedragen. Inschrijven voor het lid-

maatschap van de vereniging kan bij Aloys persoonlijk in de

winkel of telefonisch 231514. 

Het bestuur van de bedrijfsvereniging; v.l.n.r. Aloys
Hageman, Lodewijk van Monsjou en Hans Overbeek
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(Vervolg van pagina 1) 

Kruistocht in Spijkerbroek - de musical

Gelukkig kan Pelle wat tijd vrijmaken

voor de Vreelandbode. Als Brugger op het

Roland Holst heeft hij het al druk. Maar

nu hij met de cast van ‘Kruistocht’ soms

zelfs 2 keer per week door het hele land

reist, heeft hij amper vrije tijd. Zo’n 60

voorstellingen zijn geboekt in

Nederlandse theaters en 1 in Antwerpen,

vertelt Pelle. “Maar we zijn met twee casts

en ik speel er dus ongeveer 30. Het toeval

wil dat ik dezelfde rol speel als Dreetje

Hazes, ja, de zoon van André. Hij speelt in

de andere cast. Zo zijn wij elkaars ‘dubbel’

om, als je echt verhinderd bent, voor el-

kaar in te kunnen springen. En dat is bij-

voorbeeld vanavond al het geval. Speel ik

een keertje extra in Breda”. 

In een super-de-luxe dubbeldekker reist de

cast vanuit Amsterdam naar de voorstel-

lingen waar ze 3 uur van tevoren aanwe-

zig zijn. Want het vraagt om een hele or-

ganisatie achter de coulissen. Met 70 kin-

deren die naar de grime gaan, zich moe-

ten omkleden, die nog iets moeten eten

en dringen voor de wc. Pelle die een zan-

grol heeft moet ook nog een zender laten

plakken. Het moment dat er wordt omge-

roepen “10 minuten voor aanvang” vindt

hij het leukste moment. De spanning

stijgt, er rennen nog wat mensen rond die

niet helemaal klaar zijn. Als “5 minuten

voor aanvang” door de luidsprekers ach-

ter de coulissen klinkt, moet iedereen

naar het toneel. “Op je plek klaar gaan

staan met je props”. Je props, dat is toneel-

taal voor je attributen, zoals Frank’s juten

zak. En dan opeens hoor je prachtige mu-

ziek, een stem spreekt je imponerend

toe... “Kinderen van Keulen...”, de gordij-

nen wijken. Je krijgt kippenvel, van een

adembenemende opening: de Kruistocht

is begonnen. 

Beroemd boek gespeeld 

door beroemdheden

De musicalvedette Janke

Dekker die ook meedeed

aan Evita heeft één van

de hoofdrollen net als

Timo Descamps die

“Superstar the Battle”

presenteerde op Nickelodeon. Wel een erg

leuke bijkomstigheid is dat ouders en kin-

deren elkaar het verhaal van Kruistocht

kunnen vertellen want dit Gouden

Griffelboek stamt al uit 1973 en is nog al-

tijd populair. En wie het verhaal over de

15-jarige Dolf die als proefpersoon in zijn

spijkerbroek in een tijdmachine stapt en

belandt in de Middeleeuwen, even op wil

frissen maar het boek niet bij de hand

heeft kijkt op www.kruistochtdemusi-

cal.nl. Daar kun je ook meteen kaartjes

boeken.

Beleef dit tijdloze avontuur 

met Pelle Smit

Wil je weten waar de (Jeruzalem-)cast met

Pelle Smit in de rol van Frank, de trouwe

goede vriend van Dolf, speelt in het land?

Stuur hem even een mailtje

(Pelle.1996@hotmail.com) en hij laat je

weten waar hij tot en met februari 2009 te

zien is. A.W.

DEMPER CONSULTANCY

DCDC
DEMPER CONSULTANCY
FINANCIEEL ADMINISTRATIEF ADVIESBURO

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

Geef uw mening op www.vreelandbode.nl

Op zondag 16 november wordt in het

Oude Kerkje aan de dijk in Kortenhoef

een nescio-lezing gehouden met de titel:

“Joodse visie op eeuwig leven” Spreker is

Rabbijn Tzvi Marx

Hoe kan het concept van het eeuwig le-

ven de normen van deze wereld beïn-

vloeden? Hoe het Jodendom daarover

denkt, is het onderwerp van de lezing. 

Roeland van de Sande, vleugel  en

Machteld van de Putte, zang brengen

naast twee liederen uit de Joodse traditie

liederen ten gehore van:  Caccini,

Grovlez, Poulenc, Ravel, Barber en

Bernstein. Aanvang om 11.00 uur , toe-

gangsprijs : h 6,00 Ad van Gaalen

Nescio-lezing/koffieconcert Kortenhoef

Zondag open!
Van 12.00 – 19.00 kunt u aan tafel voor een Lazy Sunday lunch!
Ook in onze lounge serveren wij bij de open haard bijvoorbeeld

koffie met Petit fours of een mooi glas wijn met heerlijke 
kleine hapjes als een croque madame van eendenlever 

en een cappucino van kreeft.

Kerst 2008
Heeft u al plannen voor de kerst? 

Wij hebben ons menu voor lunch en diner al samengesteld. 
Bent u nieuwsgierig? Neemt u dan even contact op met de 

receptie via 0294 23 23 26 of info@nederlanden.nl. 

Business lunch
Wij serveren van maandag tot en met vrijdag een 3 gangen 

business lunch á ? 45,00 per persoon. Wenst u uw tijd efficiënt
in te delen, wij kunnen de lunch serveren binnen 1,5 uur.

Voor meer informatie en reserveringen:
Restaurant Hotel de Nederlanden

Duinkerken 3 VREELAND
T: 0294 23 23 26  E: info@nederlanden.nl 

W: www.nederlanden.nl 

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



Als het goed is heeft u een lijst ontvangen

voor de verkiezing van het bestuur van

het Waterschap AGV. Deze verkiezing

vindt plaats van 13 t/m 25 november door

middel van het terugsturen van het door

u ingevulde formulier. Als enige

Vreelander prijkt - op nummer drie van de

CDA-lijst - de hier geboren en getogen Nico

de Jong. Nico woont aan de Kleizuwe en is

een bekend gezicht in de gemeente, mede

door zijn 24 jaar durend raadslidmaat-

schap. Hij is erg betrokken bij het

Waterschap, immers van groot belang

voor iedereen die in een waterrijke buurt

woont, zoals wij. Het Waterschap is name-

lijk verantwoordelijk voor het waterbe-

heer, reinigt afvalwater, zorgt voor

schoon oppervlaktewater en zorgt ervoor

dat wij onze voeten droog houden d.m.v.

dijkbeheer en waterpeilbeheersing.

Daarnaast hebben de activiteiten van wa-

terschappen steeds meer raakvlakken

met ruimtelijke ordening, natuur- en mi-

lieubeheer, recreatie e.d. Waterschappen

staan voor de taak de verschillende, soms

tegenstrijdige, belangen binnen het wa-

terbeheer zo goed mogelijk op elkaar af te

stemmen. Zij doen dat samen met het

Rijk, de provincies, de gemeenten en ver-

schillende belangenorganisaties. Het wa-

terschap waar Vreeland onder valt is het

AGV - Amstel, Gooi en Vecht. Dit behelst

een gebied van 70.000 ha groot waarvan

8000 ha oppervlaktewater en telt 1,2 mil-

joen inwoners. 

De organisatie van een waterschap is te

verdelen in een algemeen bestuur met 30

zetels (te vergelijken met de gemeente-

raad) en een dagelijks bestuur (te vergelij-

ken met het college van burgemeester en

wethouders). De organisatie die het beleid

van het waterschap uitvoert, is Waternet.

De huidige waterschappen zijn door vele

fusies veel groter geworden dan vroeger.

Nieuw: de kunst van zelfverdediging

In september is de cursus zelfverdediging gestart. Na 5

proeflessen waren er genoeg enthousiaste deelnemers

om deze les voort te zetten. Naast de warming-up, fitness-

en conditieoefeningen is er ruim aandacht voor verschil-

lende verdedigingstechnieken. Er is nog ruimte voor

meer leden, dus lijkt het u wat, kom dan eens meedoen

of kijken op vrijdagavond van 19.00-20.30 uur in de gym-

zaal.

Ouder&kind gym

Bij deze leuke les voor de allerjongsten is volop ruimte

voor nieuwe leden. De tumblingbaan (groot springkus-

sen) is favoriet bij de peuters. Op een speelse wijze bewe-

gen, je grenzen verleggen en zelfvertrouwen ontwikke-

len is zeker van toepassing. Zodra uw peuter goed kan lo-

pen is deze welkom met een ouder, opa, oma of oppas in

de les op maandag van 14.15-15.00 uur.

Dames keep-fit

Een gezellige groep dames is iedere maandag van 13.15-

14.15 uur actief in de gymzaal. Op een afwisselende ma-

nier wordt er aan de conditie gewerkt. Nieuwe dames

zijn van harte welkom om eerst eens vrijblijvend te ko-

men meedoen.

Grote Club Actie

De Grote Club Actie is weer succesvol afgesloten. Maar

liefst 624 loten zijn er door de jeugdleden van DOS ver-

kocht. Tobias Krimpenfort is de absolute uitblinker met

122 verkochte loten. Hebt u een lot gekocht dan kunt u

het lotnummer terug vinden op uw bankafschrift.

Informatie

Informatie over de lessen kunt u verkrijgen bij de leiding

in de gymzaal, bij Corry de Veer (0294-234585) of op de

website www.dosvreeland.nl
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Gymnastiek en sportvereniging Dos

Nico de Jong verkiesbaar voor Waterschapsverkiezing

De zeven zekerheden van Top Occas ion
• 12 maanden garantie • Servicebeurt voor aflevering • APK-keuring voor aflevering

• Aangesloten bij de Nationale Autopas • Vervangend vervoer bij een reparatie langer dan 24 uur
• Veertien dagen omruilgarantie • Renault Route Service in Europa.

NOVEMBER “BOMBARDEREN” WIJ TOT OCCASION MAAND!
De hele maand geven wij op al onze occasions (40 stuks),

12 MAANDEN/30.000 KM “TOP GARANTIE”!!
ongeacht het bouwjaar en de kilometerstand.

SPREEKT DIT U AAN?
Kom dan snel, het is eemalig en Op=Op

En als klap op de vuurpijl... ontvangt elke koper een bon voor 
een heerlijk diner voor 2 personen bij een geweldig restaurant.

NowNow
or or NeverNever

FestivalFestival

Daarmee is het bestuur ook meer op afstand gekomen. Nico

de Jong wil zich graag inzetten om het bestuur dichter bij de

burgers te brengen en het beleid en de gemaakte keuzes meer

inzichtelijk te maken voor het grote publiek. Ervaring in het

besturen van een waterschap heeft hij al: van 1977 tot 1991

was hij bestuurslid van waterschap De Vecht.

Voor meer informatie over de waterschapsverkiezing:

www.water.nl/waterschapsverkiezingen of www.agv.nl
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Bedrijvigheid in Vreeland
Vader en zoon van smederij Niessen

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

Aan de Ruiterstraat is al 200 jaar een sme-

derij gevestigd. In 1918 nam Antonie

Niessen de smederij over, de grootvader

van de huidige smid. In die tijd had elk

dorp één of meer smederijen. Elk stuk ge-

reedschap werd met de hand gemaakt,

zelfs de spijkers. De paarden werden er

beslagen maar ook lekke pannen en ka-

potte fietsen werden gerepareerd.

Zuinigheid was noodzaak.  Alle smederij-

en in de omgeving zijn nu weg. Het fami-

liebedrijf van Niessen is de laatst overge-

bleven smederij, nog een jaar of 6 want

dan gaat de huidige smid met pensioen

en zal hij waarschijnlijk  niet worden op-

gevolgd. Ik spreek met vader (Arnold) en

zoon (Anton) Niessen. Arnold Niessen (nu

88) begon als 13-jarige in de smederij van

zijn vader. Hij was de oudste van 5 kinde-

ren en moest na de dood van zijn vader

van school om samen met een knecht het

bedrijf draaiende te houden. Arnold

Niessen maakte van het beslaan van paar-

den zijn specialiteit. Tot de jaren 60 wa-

ren dat vooral boerenpaarden. Toen de

tractor het werk van de boerenpaarden

overnam werd hij reizend hoefsmid en

verzorgde hij orthopedisch hoefbeslag

voor rijpaarden, dwz. hoefbeslag dat on-

volkomenheden aan de hoef corrigeerde.

Arnold Niessen trouwde en kreeg met

zijn inmiddels overleden echtgenote 9

kinderen. De oudste, Anton, genoemd

naar zijn grootvader, ging in ‘69 bij zijn

vader in de leer na een technische opvlei-

ding gevolgd te hebben. Het echte am-

bacht heeft hij echter van zijn vader ge-

leerd. De laatste jaren ligt de nadruk op

installatiewerk en “de krenten in de pap”:

restauratie van hekwerken en andere or-

namenten. Fotoboeken worden te voor-

schijn gehaald en laten prachtig restaura-

tiewerk zien van hekken van verschillen-

de buitenplaatsen. Hun reputatie reikt

zelfs tot Amsterdam:  meerdere grote

smeedijzeren daksteunen van het

Centraal Station zijn aan de hand van ar-

chieftekeningen door een gezamenlijke

inspanning van vader en zoon weer in de

oude staat hersteld. Sinds zoon Anton het

bedrijf van zijn vader in ‘85 overnam,

heeft deze meer tijd voor zijn hobby’s.

Jarenlang heeft hij op braderieën het

oude ambacht van hoefsmid weer onder

de aandacht gebracht.  Maar ook zingen

is een grote passie. Al 70 jaar is hij lid van

het Vreelandse koor Sursum Corda. 

30 jaar lang was hij lid van de vrijwillige

brandweer, waarvan 12 jaar als comman-

dant. Ik vraag wat ze het leukste vinden

van hun beroep. “De veelzijdigheid”, is

het antwoord. Ik krijg wat “grapjes” van

ijzer te zien waar een professionele goo-

chelaar dol op zou zijn. Ik zie een aantal

prachtige siervoorwerpen die met bloe-

men en blaadjes van plaatstaal bewerkt

zijn. Allemaal met de hand gemaakt. Ik

zie de eeuwenoude vuurhaard en al de

moderne machines er om-

heen om ijzer te zagen, te bui-

gen, te knippen. Na een uur-

tje sta ik weer buiten, met

enige weemoed. Ik realiseer

me dat dit nog één van de

laatste ambachtelijke smede-

rijen is.

En ik denk aan de handen

van vader Niessen die door

het fotoboek bladerden: die

noeste handen die ook zulke

mooie dingen hebben ge-

maakt.  R.B.

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

IKKS, MARSH, CLOSED & 
SAVE THE QUEEN

Nieuwe haarkleuren! SMOKE COLLECTION
LAAT JE HAAR GLANZEN!!

Exclusieve verkoop van Boútriba
Pure bodycare for kids

Bel voor een afspraak 0294 230028
maandag gesloten

Breedstraat 1-3, Vreeland

Op woensdagmiddag 5 november wonnen zowel de
jongens als de meisjes van basisschool CSV de wissel-

beker van het jaarlijks terugkerende gemeentelijke
Trefbaltoernooi in de gymzaal in de Vreeland.

Wilt u ook adverteren? Mail naar:

info@vreelandbode.nl
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Op zondag 12 oktober is het terrein van

het voormalig baggerbedrijf Blanke-

voort in gebruik genomen door een

woongroep uit Amsterdam. Het terrein

van het baggerbedrijf, dat al vele jaren

niet meer wordt gebruikt, is nu een

plaats geworden waar de leden van de

woongroep hun ideeën en idealen wil-

len gaan waarmaken. Hier is volgens

hen in de grote steden bijna geen ruim-

te meer voor, aangezien betaalbare

woon- en werkruimte schaars wordt, en

er bijna geen plaats meer is voor niet-

commerciële en sociaal culturele activi-

teiten. Behalve een plek om te wonen

willen zij een circus/theater oefenruim-

te en atelierruimte voor kunstenaars

realiseren. Verder is het een droom om

een biologische tuin aan te leggen. Dit

zijn de plannen, maar de leden van de

woongroep staan ook open voor andere

initiatieven. Daarbij zijn zij het eens met

de beleidsplannen met betrekking tot

de landschapontwikkeling en beeldkwa-

liteit van de gemeente Loenen.

Zodoende willen zij de plek in overeen-

stemming met de historische achter-

grond van de omgeving op een natuur-

vriendelijke wijze onderhouden. 

Door hier te gaan wonen willen ze mee-

werken aan het behoud van het gebied

en het tevens behoeden voor de bouw-

zucht van projectontwikkelaars. 

In de rubriek “Vreeland vroeger en nu”

kunt u meer lezen over de geschiedenis

rond het voormalige terrein van bagger-

bedrijf Blankevoort.

S.B.

Opnieuw krakers in Vreeland

Lezen is goed, luisteren anders
Sinterklaas en de kerstman zijn in aantocht. 
Het origineelste cadeau dit jaar: Een hoorspel! 
Met vele bekende topacteurs als Sophie Hilbrand,
Georgina Verbaan, Huub Stapel en Michiel
Romeijn. Voor de kinderen Erik of het klein insec-
tenboek. Voor de groten Komt een vrouw  bij de
dokter, Zaterdag en De ontdekking van de hemel.

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

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

Nu ook te koop bij Tierlantijn!!!

* 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

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

In de week van 6 t/m 11 oktober gingen

weer vele vrijwilligers van de Nederlandse

Brandwonden Stichting op pad om te col-

lecteren. Ook in Vreeland gingen de col-

lectanten langs de deuren. En met succes.

In Vreeland werd een bedrag van h 821,35

opgehaald. Namens de plaatselijke orga-

nisator van de collecte bedankt de

Brandwonden Stichting alle collectanten

en gulle gevers in Vreeland voor hun bij-

drage aan ‘de strijd tegen littekens’.

Wie de collecte heeft gemist, kan ook geld

storten op giro 20 21 22 van de

Nederlandse Brandwonden Stichting

Beverwijk. Aanmelden als collectant kan

bij Corry de Veer (234585) of via internet:

www.brandwond

Collecte Nederlandse Brandwonden Stichting

Ook krakers eten boerenkool maar dan wel met een vegetarische

worst.

Lezers schrijven

Gifspuiten in Vreeland
Gele strepen tussen de tegels van doodgespoten gras en kruid door het middel

“Roundup” wat zogenaamd milieuvriendelijk is. Het kruiddodend middel wat

hierin zit heet “glysofaat” wat zwaar giftig is. Wanneer je regelmatig daarmee in

contact komt, tast het het lymfeklierstelsel aan; gevolg kanker. Ik ken iemand in

het dorp die dat heeft, onze honden die dat snuffelend naar binnen krijgen. Het

kindvriendelijke dorp Vreeland is wat mij betreft niet zo vriendelijk. Er wordt wel

vergadering gehouden over aanschaf van speelwerktuigen op de grasveldjes,

maar er wordt wel “roundup”gespoten langs deze veldjes. Dit verhaal is ook door-

gegeven aan PVDA-gemeente Loenen. Maar wat extra druk lijkt mij wenselijk. In

Bussum en Naarden zijn ze gestopt met het gebruiken van “Roundup”. Dus: geen

glysofaat in onze straat. Alternatief is verwijderen via het gebruiken van stoom-

en borstelwerktuigen iets wat al jaren gebruikt wordt in de biologische land-

bouw. Klikt u even glusofaat aan op “google” en je leest er alles over. 

Ad van Gaalen, ex biologisch-dynamisch landbouwer

De laatste jaren wordt er

steeds meer gepokerd in

Nederland. Omdat het of-

ficieel nog steeds niet is

toegestaan om pokertoer-

nooien om geldprijzen te

organiseren (buiten het Holland Casino)

zijn veel ‘plezierspelers’ aangewezen op

spelletjes met vrienden thuis of op ille-

gale locaties. Vorige jaar kwam daar ver-

andering in met ‘De pokerkampioen

van Nederland’ een groot toernooi om

louter de eer. Meer dan 20.000 deelne-

mers op meer dan 250 locaties. Dit jaar

is één van de locaties ons eigen

Dorpshuis aan de Fetha. Er zijn 28 spe-

lers die zich voor deze locatie hebben op-

gegeven, waaronder ook enkele

Vreelanders. Zij spelen 10 vrijdagavon-

den een toernooi, waarmee ze punten

kunnen verdienen. Daarna wordt de ba-

lans opgemaakt en gaat de beste speler

door naar de regiofinales in Rotterdam,

waar ook de uiteindelijke finale wordt

gehouden. Daarvan wordt via een tv-pro-

gramma verslag gedaan. De uiteindelij-

ke winnaar vergaart eeuwige roem en de

titel: ‘pokerkampioen van Nederland’.

De eerste twee speelavonden zijn inmid-

dels gehouden. De uitslagen kunnen

worden gevolgd op www.pkvn.nl waar je

via barinfo de locatie kunt aangeven. Je

kunt natuurlijk ook op een van de ko-

mende vrijdagavonden komen kijken.

Pokerkampioen Nederland uit Vreeland?
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WWeellkkoomm!
Hallo kinderen van Vreeland! Vinden jul-

lie het net zo leuk als wij dat het novem-

ber is? Bij de bakker ligt alweer een varken

van marsepein, en de Toverkikkerkooktip

is helemaal pepernoten-njammie-lekker.

Moeten we nog meer uitleggen? Zullen we

aftellen? Deze maand komt ie in

Vreeland! Wie? Nou Sinterklaas natuur-

lijk! Wil je het precies weten kijk dan snel

bij Tip 1 van de Maand! Verder lees je

Luna’s mooie gedicht en het slot van

Ridderverhaal. Nieuw is het “Ontdek

‘t Plekje - Raadsel”. En heel vet, als je wilt

kun je je opgeven voor 2 hele leuke activi-

teiten. Lees het maar snel bij

Kindernieuws! 

Oh ja, even heel belangrijk: we hebben nu

speciaal voor jullie een Vreelandbode-

brievenbus neergezet op school. Op elke

locatie eentje. Dus wil je een tekening, een

briefje, een gedicht of de titel voor de

Kinderpost maken? Post het nu in de brie-

venbus -beplakt met Vreelandbodes- op

school. 

Mailen naar info@vreelandbode.nl kan

natuurlijk ook! Tot volgende maand!

KKiinnddeerrnniieeuuwwss

WWiisstt  jjee  ddaatt .. .. .. ..
•bij ons in het dorp een musicalster

woont? Kijk maar naar zijn foto. Dat is

Pelle Smit en hij speelt in de Musical

“Kruistocht in Spijkerbroek”. Op pagi-

na 4 in deze Vreelandbode lees je alles

over hem; waar hij optreedt en hoe je

kaartjes kunt kopen! 

Pelle signeert cd’s na het optreden

EEnn  wwiisstt  jjee  ddaatt .. .. .. ...
•er op 12 december  een kerstmarkt in

Vreeland komt met een levende kerst-

stal? Je kunt meedoen aan de levende

kerststal als Jozef of Maria, of als een van

de 3 koningen of als een herder. Is dit

iets voor jou? En mag je meedoen? Geef

je dan op bij info@vreeland-bode.nl.

Geef op: je naam, je leeftijd en wie je

graag wilt zijn. Wij nemen dan snel con-

tact met je op en vertellen je meer!

•de Kinderpost op zoek is naar kinderen

die op een middag na schooltijd opge-

leid willen worden tot “Razende

Reporter”.  Hou jij van interviewen of

schrijven? Geef je gauw op bij

info@vreelandbode.nl  want er is maar

plaats voor 8 kinderen! 

•de titel van de Kinderpost deze keer zo

mooi is getekend door Silvana uit

groep 5? En wist je dat jij ‘m ook kunt

tekenen? Komt die van jou ook boven-

aan te staan? Doe ‘m dan wel voor 30

november in de brievenbus op school!

DDee  TToovveerrkkiikkkkeerrkkooookktt iipp
Recept voor pepernoten

Benodigdheden:

- 125 gram zelfrijzend bakmeel

-  50 gram bruine (basterd) suiker

-   35 gram boter

- 1/2 theelepel speculaaskruiden

- 1/2 theelepel zout

- 1 theelepel stroop

- 2 lepels melk

Werkwijze:

Doe alle benodigdheden in een kom en

kneed alles tot een grote bal. Maak daarna

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

UITNODIGING

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

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

kussens/plaids, kerstkransen en landelijke meubeltjes 

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

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

Barn sales in Christmas style

Bergseweg 18, 3633 AK Vreeland
Tel. 0294 - 234416
info@groenpartners.nl
www.groenpartners.nl
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kleine balletjes (ter grootte van een knik-

ker). Leg de pepernoten op het bakblik. 

Bak ze 20 minuten op 200 graden in een

voor verwarmde oven. Eet smakelijk!

GGeeddiicchhtt  vvoooorr  ddee  DDiieerreenn
Alle dieren in de wei

Zijn blij

Alle dieren in de fok

Zitten in een klein en donker hok

Doe er toch iets aan

Laat de dieren gaan

Hun hebben ook een bestaan

De kip een lopenenden band

Kijk uit datje je billen niet verbrand

Door Luna, 9 jaar

TTiipp  11  vvaann  ddee  MMaaaanndd
Ga naar de intocht van Sinterklaas op 

22 november om 16.00 uur!

SSlloott  SSppaannnneenndd
VVeerrvvoollggvveerrhhaaaall
Voor kinderen van 10 jaar en ouder door

Berend en Jelle. 

Aan de avonturen van Frederick die met de ro-

vers door de woestijn op zoek ging naar zijn ou-

ders komt vandaag een einde. Lees hier het slot!

Grrr, grommen de leeuwen. De leden van

de roversbende trekken hun zwaard! Het

wordt een groot gevecht, maar ze overle-

ven het! Bombaloe is zwaar gewond. “Kijk

daar”, roept Frederick. “Dat is het kasteel

van graaf Willem, daar zijn mijn ouders”.

Onderweg sneuvelt Bombaloe... Bij het

kasteel vechten ze tegen 4 lijfwachten. Dat

winnen ze en ze trekken het kostuum van

de lijfwachten aan. Zo komen ze door heel

veel lijfwachters en pakken de sleutels. Ze

bevrijden hun ouders en de andere gevan-

genen en leven nog lang en gelukkig!

TTiipp  22  vvaann  ddee  MMaaaanndd
Doe op 12 december mee met de wedstrijd

kerstboom pimpen. Je kunt je samen met

je vrienden en je ouders of mensen uit de

straat opgeven om een kerstboom te pim-

pen, ehh naar jullie eigen idee te versie-

ren. De jury onder leiding van de

Kerstman kiest de mooiste boom tot win-

naar. Lees meer bij “de Kerstmarkt” in

deze Vreelandbode. 

RRaaaaddsseell  ‘‘OOnnttddeekk  ‘‘tt  pplleekkjjee!! ’’
Oh jee. Hier kan Sint straks niets in de schoor-

steen doen. Weet je waar dit huis met deze

schoorsteen in Vreeland staat? 

Stuur dan een mailtje naar info@vreeland-

bode met het juiste adres (= naam van de

straat en het huisnummer)! Sint beloofde

ons het kadootje dat straks niet door de

schoorsteen kan toch te bezorgen hoor. En

voor de snelste inzender bewaart hij ook iets!

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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We zitten volop in de herfst en zien de

mooie tinten van de natuur en denken aan

koud (het weer) en bruin (de bladeren van

de bomen). Zo zijn ook de kleuren van de

nieuwe kleurcollectie van Matrix. Ook als u

alleen glans op u haar wilt is de colorsync

collectie van Matrix het juiste product voor

u! Tot aan de kerst 10% korting op deze

nieuwe kleuren en glans behandeling. 

Tot gauw in de kapsalon!            Annelies Balder

IJsclub Vreeland is op zoek naar enthousias-

te vrijwilligers die in hun eigen buurt of

woonplaats contributiekaarten willen lo-

pen. Elk jaar brengt de kleine groep be-

stuursleden van de ijsclub zelf de lidmaat-

schapskaarten langs de deuren. Tegelijk in-

nen zij dan de contributie. Omdat het voor

het kleine aantal bestuursleden een hele

klus is, zoeken zij nu vrijwilligers die hen

willen helpen.  Het is de bedoeling dat de

lidmaatschapskaarten voor half december

bij de leden worden gebracht. Wie interesse

heeft in het rondbrengen van de kaarten en

het tegelijk innen van de contributiegelden

kan contact opnemen met secretaris Carola

Marseille via 0294-295321 of penningmees-

ter Albert de Greef via 06-21547830.

Belleza haar-mode laat je haar glanzen!

Zin in een avond ontspanning en lachen?

Kom dan op 21 of 22 november a.s. naar ‘t

Web in Loenen aan de Vecht, waar de toneel-

vereniging ‘t Voetlicht een aantal maanden

hard heeft gerepeteerd om een leuk stuk neer

te zetten. Zij spelen ‘Lucy’s baby’, een blijspel

in twee bedrijven van John Patrick. Lucy is een

alleenstaande vrouw die getrouwd is met

haar business. Op een dag krijgt zij bezoek

van een klant, die voor verrassingen zorgt!

Ben je nieuwsgierig geworden naar de baby

van Lucy? Kom dan naar ‘t Web! Aanvang:

20.00 uur, zaal open 19.30 uur. Entree h 5,-.

Uitvoering Toneelvereniging ‘t Voetlicht

Expositie Ingrid Jansen

Lezers schrijven

Het stukje van de azijnpisser in de laatste Vreelandbode is

bij mij in het verkeerde keelgat geschoten. Hij heeft last

van Wandelaars, Fietsers, Joggers, Motoren, Brommers en

dan nog Wielrenners, kortom alles wat beweegt en herrie

maakt. Hij kan beter op een hutje op de hei gaan zitten of

emigreren naar een onbewoond eiland. Dan de oplossing

verkeers drempels aan te brengen tussen Vreeland en

Nederhorst den Berg. Ik denk dat deze azijnpisser (een

azijnpisser is een verzuurde zware man zie van Dale) zich

weinig op de fiets beweegt. De weg tussen Vreeland en

Loenen is al een hobbelige weg. Ieder nuts bedrijf of kabe-

laar mag de weg open breken en op zijn manier weer dicht

maken zoals hij het dunkt. Zie het resultaat. Het is echt

geen pretje om op de weg te fietsen of met een invaliden-

wagen te begeven. Het laatste wat ik vind ga niet schrijven

onder een pseudoniem zet gewoon je naam er onder.

Een bewoner van Vreeland

Dolf Cijs

Reactie op A. Zijn 
‘klein wielrennerleed’

In Atelier “de Stal” in ‘s Graveland is in no-

vember een expositie met aquarellen te

bezichtigen van de kunstenares Ingrid

Jansen. In de tentoonstelling kan men

aquarellen bewonderen van de omgeving

afgewisseld met havengezichten, paarden

en model. Tijdens de openingstijden is

Ingrid zelf aanwezig. De expositie is te be-

zichtigen t/m 30 november, iedere zondag

van 13.00 tot 17.00 uur in Atelier ‘de Stal’

Zuidereinde 126, ‘s Graveland. www.in-

gridjansen.nl  www.art-to-join.nl

IJsclub zoekt hulp

Vergunningaanvragen

Onderstaand treft u de ingediende vergunningaanvragen aan. De publicatie is

alleen bedoeld om u van deze aanvragen in kennis te stellen. U kunt hiertegen

nog geen bezwaar maken. 

Bouwaanvragen

• Nigtevechtseweg 43 te Vreeland / het oprichten van een jongveestal

• Kleizuwe 103 te Vreeland / het uitvoeren van renovatiewerkzaamheden

Aanvraag monumentenvergunning

• Kleizuwe 103 te Vreeland / het uitvoeren van renovatiewerkzaamheden;

Verleende gecombineerde bouwvergunning en vrijstelling

De besluiten liggen met ingang van heden ter inzage op het gemeentehuis.

Indien u het niet eens bent met een genomen besluit, dan kunt u binnen zes we-

ken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd bij de rechtbank Utrecht,

Postbus 13023, 3507 LA Utrecht, tel. 030-2233000, een beroepschrift indienen. 

Degene die een beroepschrift indient kan daarnaast een verzoek tot

schorsing/voorlopige voorziening  indienen bij de voorzieningenrechter van de

rechtbank Utrecht, sector Bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht.

• Kleizuwe 11 te Vreeland / oprichten kleinveestalling

Gemeentelijk nieuws
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Menners

Een paard voor de wagen zie je niet meer

alle dagen. Eén van de prettige geluiden

in Vreeland: de paardenhoeven van

Piccolet op de brug of in de Breedstraat.

Daar weerkaatst het zo lekker. Bijna dage-

lijks komen ze voorbij met, om de beurt,

op de bok Corrie of Gerrit Soede. Alsof het

nooit anders is geweest. “Maar wij zijn

geen Vreelanders”, zegt Gerrit bij de ken-

nismaking. Door hun grote betrokken-

heid bij dit dorp vermoed je inderdaad

anders. 

Jong geleerd

“Toen ze 6 was spande ze in haar eentje

een paard in om er mee te gaan rijden”,

vertelt Gerrit Soede (1932) over zijn

vrouw Corrie (1935). “Ja”, zegt Corrie,

“dat zeggen ze”, en haalt haar schouders

op. “Zelf herinner ik me vaag dat ik met

een koets in de weer was”. Dat doet ze nog

steeds. Al meer dan 65 jaar!

Corrie, vrouw van weinig woorden, la-

chende ogen, wil wel kwijt dat ze bijna 46

jaar getrouwd zijn. Zij komt van een boer-

derij in Abcoude aan ’t Gein. Paarden

hoorden bij de boerderij, daar werd het

land mee bewerkt. “Mijn vader was er ei-

genlijk een beetje bang voor, die had altijd

van die oude paarden. Wij waren met z’n

zevenen en de jongste zoon en ik waren ei-

genlijk de enige twee die d’r niet bang

voor waren”. Zo is ze gaan paardrijden. Ze

werd lid van een ruitervereniging waar ze

wedstrijden reed en daar leerde ze Gerrit

kennen. Hij kwam uit een ander dorp in

de omgeving, Loenersloot, waar zijn

grootvader in 1903 de boerderij pal achter

het kasteel pachtte. De veehouderij werd

in 1963 door Gerrit en Corrie na hun hu-

welijk voort gezet. De komst van de tractor

werd zo lang mogelijk uitgesteld dankzij

hun liefde voor paard en wagen.

Voor de dieren

Zo’n 13 jaar geleden werd het boeren

Gerrit fysiek te zwaar. Ze verlieten de

boerderij maar het afscheid van de die-

ren, zoals hun roodbonte koeien waar-

mee Gerrit menig prijs won, viel niet

mee. Gelukkig kocht hij al begin jaren ‘90

een stuk land met een schuur op de hoek

Spoorlaan - Singel, om hun paardenhob-

by voort te zetten.  Want regeren is voor-

uitzien vindt Gerrit. “Goed dat er toen

nog geen krakers waren” lacht Corrie,

“Vreeland Kraakdorp.” Het huis waar ze

nu wonen, om de hoek van de schuur,

kochten ze namelijk al een jaar voordat

ze er gingen wonen.

Hond Boris houdt iedereen goed in de ga-

ten als hier vlak na schooltijd een pretti-

ge bedrijvigheid ontstaat van 3 generaties

Soede. Kleindochter Judith vraagt wan-

neer ze nou die hondenknuffel krijgen

die ze wonnen met de fotowedstrijd

‘hond zoekt baas’ van de Vreelandbode.

Ze gaat zo met de witte pony een rondje

door het dorp maken. Dochter Corrie de

Veer, die we natuurlijk allemaal kennen

van DOS, komt aanlopen met een zadel

en Gerrit zet de koets alvast klaar. Een

goed geolied familiebedrijf waar scha-

pen, kippen en konijnen wonen maar de

grote liefde uitgaat naar 3 paarden en 1

pony.

“Piccoletje”

Oma Corrie krabt de hoeven van Piccolet

voordat ze voor de koets wordt geleid.

Terwijl echtgenoot Gerrit haar inspant,

loopt Corrie nog gauw even met de greep

door haar stal om die uit te mesten. Komt

ze straks weer in een schone stal. Piccolet

is overigens niet zo picco als haar naam

doet vermoeden. Ze is een prachtig

Gelders paard in de bloei van haar leven.

Zeer betrouwbaar en rustig voor de koets,

dol op kinderen bovendien. Hoewel niet

zelf gefokt of als veulen bij de familie

Soede gekomen is ze hun er niet minder

dierbaar om.

Vandaag ment Corrie en dat doet ze heel

graag: “heel iets anders dan d’r op”. Wat

ze notabene daarnaast nog vrijwel iedere

ochtend samen met dochter Corrie de

Veer doet.

“Vooruit maar Piccoletje”, praat ze rustig

tegen het paard. Zonder grote bewegin-

gen tikt ze Piccolet licht aan met het

puntje van de zweep. Eigenlijk onnodig,

het paard heeft maar een half woord no-

dig, zo goed reageert ze op de stem. Een

mooi gezicht als je achter de merrie zit,

die dans van de oortjes naar voren, oor-

tjes naar achteren bij het minste gering-

ste stemgeluid van Corrie of Gerrit.

We maken een rondje Zuwe (een onver-

wachte 3e in deze Vreelandbode) on-

danks het sluipverkeer door de bouw van

de rotonde op de N201. Corrie wijkt stoï-

cijns uit, Gerrit vertelt: “Dankzij de paar-

den zijn wij dus een echtpaar geworden”.

“Zeg!” reageert Corrie met een gezicht

van doe me een lol. “Ja maar ik ga het hele

verhaal niet vertellen” haast hij zich te

zeggen. “Dan is het goed”.

A.W.

In de schijnwerper
Corrie en Gerrit Soede

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

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

wordt 

Visprinses Renate
Vanaf 18 december iedere donderdag 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)

SCHOONHOVENS  PLATEEL, 

wat is het, hoe herken je het ?

Wie het nooit heeft gezien kan er mee ken-

nismaken op donderdag 20 november. De

heer L. de Jonge uit Hilversum neemt een

doos met vazen en borden mee. Aan de

hand van deze voorwerpen vertelt hij over

het beschilderde, geglazuurde sieraarde-

werk uit Schoonhoven. Het is vooral be-

kend en geliefd geworden in het begin van 

de vorige eeuw. In die tijd waren er meer

steden die aardewerkateliers hadden, zo-

als Gouda en Purmerend.  De heer de Jonge

kent ook producten die uit deze fabrieken

afkomstig zijn. De vorm, het decor en het

kleurgebruik is meestal net iets anders.

Leden, die een voorwerp in hun bezit heb-

ben mogen dit meenemen. De deskundige

zal dan informatie geven over de herkomst

ervan, hoe oud het is en ......... misschien

hoeveel het waard is. 

Echt of namaak ? Kunst of kitsch ?

Niet-leden die de lezing willen bijwonen

zijn van harte welkom. De avond wordt ge-

houden in zaaltje “De Lichtkring”,

Kerkstraat 4 in Loenen. Aanvang: 20.00

uur; zaaltje open om 19.30 uur. 

Gegevens over andere activiteiten van

Vrouwen van Nu worden graag verstrekt

door T. van Wageningen-Koopman, 

tel. 0294 23 18 07.

Vervolg van pagina 1

Programma kerstmarkt:

15.30 uur  Opening van de kerst

markt bij de muziektent 

15.30-21.00 uur Levende kerststal, kerst-

markt en koopavond

15.30-17.30 uur Wedstrijd kerstboom

pimpen

15.30-17.30 uur Op de foto in de kerststal

15.30-19.30 uur Gratis draaimolentje 

voor de kleintjes

16.30-20.00 uur Diverse workshops

19.00 uur Prijsuitreiking 

kerstboom pimpen

21.00 uur Naborrelen bij Cor

Wedstrijd: kerstboom pimpen

Wie versiert de mooiste kerstboom?

Versier samen met je buren, vrienden, col-

lega’s, klas, kinderen of de hele straat een

kerstboom en win leuke prijzen! De hoofd-

prijs is een vaartocht met een gids ver-

zorgd door ‘VechtExclusief’ of een work-

shop voor 8 personen bij de Toverkikker.

Tijdens de kerstmarkt komen er verspreid

door het dorp een aantal kerstbomen te

staan. Met een groep mensen kunt u zich

opgeven om één van de kerstbomen te

pimpen. De wedstrijd start om 15.30 uur

en vanaf 17.30 uur komt de jury langs om

de creaties te bekijken. 

Voor het pimpen van de kerstboom mag u

al het materiaal gebruiken wat u voorhan-

den heeft. (let op brandveiligheid!) Hang

een hele boom vol met sokken,  knutsel

zelf mooie kerstballen of verzin zelf een lu-

diek idee. De jury, bestaande uit de kerst-

man en zijn elfjes, let op creativiteit en ori-

ginaliteit. Degene met de best gepimpte

boom wint de hoofdprijs. Alle deelnemers

mogen hun gepimpte boom na afloop van

de kerstmarkt (na 21.00 uur) mee naar

huis nemen. Inschrijven kost h 5.- per deel-

nemersgroep en kan via de website:

www.kerstmarktvreeland.nl, telefonisch

0294 231182 of met het speciale inschrijf-

formulier verkrijgbaar bij Aloys.

U doet toch ook mee?!

Kerstworkshops

Tijdens de kerstmarkt kunt u bij de

Toverkikker aan diverse workshops deel-

nemen. In de Til kunt u zelf, of samen met

uw (klein)kinderen, een glazen oliefles

omtoveren tot een waar kunstwerk, ook

kunt u hier voor de vogeltjes een lekkere

vogelvoederhanger maken. In de muziek-

tent kunnen er kerststukjes gemaakt wor-

den. De workshops kosten h 6,- per stuk.

Workshopkaartjes zijn te koop bij de

kraam van de Toverkikker in de Breed-

straat.  Hier ontvangt u ook het benodigde

materiaal. De Toverkikker wenst u alvast

veel creatief plezier toe!

Oproep:

De organisatie van de kerstmarkt is op

zoek naar vrijwilligers die verschillende

taken willen uitvoeren zoals: helpen met

opbouw en verlichting (vrijdagmiddag),

begeleiding van workshops (vanaf 16.00

uur), aansteken en bijhouden van vuur-

korven, opruimen (zaterdagochtend) etc.

Aanmelden hiervoor kan bij voorkeur per

mail: info@detoverkikker.nl, maar kan

ook telefonisch 0294 231182. Alvast be-

dankt voor u hulp!

NBvP, Vrouwen van Nu, afd. Loenen e.o.
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Elders in deze Vreelandbode leest u over het

terrein van Blankevoort aan de Nigtevecht-

seweg, dat onlangs gekraakt is. Dit terrein

ligt aan de waterzijde aan het deel van de

Vecht dat De Nes heet. De afgelopen jaren is

een miljoen euro uitgegeven om deze voor-

malige dwang- en stapelhaven te herinrich-

ten. Vroeger werden hier illegale woonsche-

pen naar toe gesleept, nu zijn er 32 legale

ligplaatsen die onder het beheer van het

hoogheemraadschap Amstel, Gooi en

Vecht vallen. De Nes (letterlijk: landtong

aan een scherpe bocht van een rivier) loopt

in een bocht en in het midden is een na-

tuurgebied, met enkele kleine ‘eilandjes’

langs de randen. Deze eilandjes zijn de res-

tanten van een 14 ha groot eiland dat hier

tot halverwege de 20ste eeuw lag. Dit eiland

was ontstaan rond 1625, toen de scherpe

Vechtbocht werd afgesneden door het gra-

ven van een vaart om de scheepvaart te ver-

gemakkelijken. Het eiland werd in 1633 ge-

kocht door de Amsterdamse Pieter Reaal,

waarna het de naam ‘Realeneiland’ kreeg.

Via een klapbrug was het verbonden met de

Bergseweg. Het zou voor ons logischer lij-

ken een brug naar de Nigtevechtseweg te

hebben, maar in die tijd (tot 1834) hoorde

de Nes bij de gemeente Nederhorst den

Berg.  Pieters kleinzoon bouwde in 1687 een

prachtige buitenplaats op het eiland, ‘Huys

te Nigtevecht’ genoemd. Het huis, te zien op

de prent uit 1719,  werd volgens de laatste

mode opgetrokken in een symmetrische,

classicistische stijl en met een uitgebouwde

koepelzaal. De buitenplaats werd uitge-

breid met een boerderij, koetshuis, paar-

denstal, tuinmanswoning, duiventorens,

perzik- en druivenkassen, een koepel en een

botenhuis, en er werden boomgaarden,

moestuinen en siertuinen aangelegd. Na

verschillende verervingen en veilingverko-

pen kwam het huis in 1829 in handen van

Dirk Hoogbruijn uit ‘s Graveland, die het

een jaar later sloopte. Vijf jaar hierna werd

een nieuwe buitenplaats gebouwd op de-

zelfde plek, ‘De Nes’ of ‘Nessenrak’ ge-

noemd. In 1837 werd hier een papierfa-

briek bij gebouwd die - zeer modern in die

tijd - door een stoommachine werd aange-

dreven. Ondanks de forse investeringen van

wel 60 aandeelhouders (waaronder veel

Vreelanders) ging deze fabriek ‘Van

Kempen Bavink’ na 7 jaar failliet en werd ge-

sloopt. Het water rond het eiland werd in

1927 eigendom van Provinciale Waterstaat

Utrecht en het eiland werd in 1934 gekocht

door de Amsterdamse Ballast Maatschappij

(ABM, sinds 1969 Ballast Nedam). De laatste

gebouwen werden nu gesloopt. De ABM

zoog - in eerste instantie illegaal, later werd

hier alsnog een vergunning voor afgegeven

- zand uit de Nes waarmee o.a. het terrein

van Blankevoort werd opgespoten. Doordat

diep werd gezogen, verzakte het eiland en

verdween het grotendeels in het water. Het

gebied dat overbleef is in 1982 aan

Natuurmonumenten verkocht. Het terrein

van Blankevoort is nu in handen van

Baggermaatschappij Koninklijke Boskalis

Westminster NV die het bedrijf in 2006 over-

nam.  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.

De Nes
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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
Toen ik ruim drie jaar geleden met mijn

gezin in Vreeland kwam wonen, verwel-

komde hij mij en stelde hij zich aan mij

voor als een van de oudere Vreelanders.

Deze ochtend heb ik met Jan Kok afgespro-

ken bij hem thuis, aan de Voorstraat. In dit

huis is hij geboren. Zijn ouders hebben de

woning, destijds tevens een brood & ban-

ketbakkerij, in 1919 overgenomen. Na zijn

trouwen met de eveneens Vreelandse Ans

Boekschoten in 1947 namen zij de bakke-

rij van zijn ouders over. De gedrevenheid

en het optimisme van Ans passen goed bij

het opgeruimde karakter van Jan zelf. En

ze maakte haar een goede zakenvrouw die

precies ziet wat nodig is om de bakkerij

goed te laten draaien. Doordat haar ge-

zondheid haar parten speelt, ze heeft dia-

betes, wordt de

drukte van de

zaak teveel en in

1964 stoppen ze

met de bakkerij

en verbouwen het

huis tot een louter

woonhuis. 

Jan bleef nog wel

jaren voor collega-

bakkers koek en

cake bakken in de

bakkerij achter

het huis, maar

droeg tenslotte be-

gin jaren tachtig

de zaak over. Hij

wilde echter voor

geen goud zijn

huis erbij verko-

pen en de koper

van de bakkerij verhuisde zijn zaak naar

de oude school in Loenen. Inmiddels is hij

daar weg en is op deze plek Verwoerd geko-

men. Daar zat dus eerder een bakkerij!

Jan en zijn vrouw kregen vier kinderen,

twee jongens en twee meisjes. Naast het

werken in de zaak en het zorgen voor de

kinderen hebben ze samen veel door

Europa gereisd, van een rondreis door

Joegoslavië met vrienden tot Hongarije,

Frankrijk, Engeland en zijn favoriet

Oostenrijk. In november 1999 overleed

Ans. Ze waren 52 jaar getrouwd. Haar over-

lijden deed hem veel verdriet. Toch is hij le-

vensgenieter genoeg om nieuwe invulling

te geven aan zijn leven. Zijn vriendschap

met een oude kennis, die een jaar voor het

overlijden van Ans haar man verloor, is uit-

gegroeid tot een mooie lat-relatie. Het is

fijn om iemand te hebben voor wie je spe-

ciaal bent en hij geniet van hun samen-

zijn. Soms hier in Vreeland, soms bij haar

in Putten. Een jaar geleden heeft hij weer

verlenging van zijn rijbewijs gekregen, dus

hij is nog goed mobiel. Daardoor ziet hij

ook zijn kinderen en de inmiddels 9 klein-

kinderen geregeld. Oudste zoon Cees en

jongste dochter Joke wonen beiden in Epe,

jongste zoon Wim in Barneveld en de oud-

ste dochter Ineke in Hilversum.

Zijn grote passie is muziek. In de kamer

laat hij mij met gepaste trots een predikaat

zien, waarop te lezen valt dat Jan Kok een

draaginsigne van goud met briljant heeft

verdiend, door 60 jaar als organist te heb-

ben opgetreden. Vanaf zijn 17e heeft hij in

de Gereformeerde Kerk en aansluitend in

de Grote Kerk van Vreeland gespeeld.

Twee jaar geleden is hij daar door een te-

ruglopende controle over zijn handen

mee gestopt. Zingen doet hij nog steeds, hij

is al ruim 60 jaar lid van Sursum Corda.

Tot twee jaar geleden zong hij zelfs, ruim

40 jaar, in het koor van de Nederlandse

Händelvereniging te Bussum waarmee hij

veel in het land optrad: in de Grote Kerk

van Naarden, de Westerkerk in

Amsterdam en als hoogtepunt het jaar-

lijks uitvoeren van de Messiah in het

Concertgebouw. Maar ook internationaal,

zoals in Israel, Hongarije, Engeland (in The

Royal Albert Hall!) en Duitsland.

Jan heeft een groot aantal historische an-

sichtkaarten die

hij mij laat zien en

hij schenkt mij de

ansichtkaart waar-

op mijn eigen huis

staat afgebeeld! Hij

heeft ook sierbor-

den waarop het

straatbeeld van

Vreeland staat uit-

gebeeld, mooie fo-

to’s uit die tijd en

hij laat mij kran-

ten uit 1808 zien,

de Amsterdamse

Courant, waarin

nog van de franse

tijd en de verrich-

tingen van

Napoleon wordt

gerept. Ik vraag

hem naar veranderingen die Vreeland in

de loop van de tijd heeft doorgemaakt.

Uiteraard is de bedrijvigheid nu minder,

in zijn kindertijd waren er 6 kruideniers,

3 bakkers en een aantal slagers en groen-

teboeren. En hij herinnert zich de water-

pret doordat de Vecht destijds soms zeer

hoog kwam te staan door stuwing vanuit

de Zuiderzee. De kastanje die hij op zijn

zesde in de grond in de overtuin heeft ge-

stopt is inmiddels een enorme boom ge-

worden. Maar het uiterlijk van de oude

wijk is behouden gebleven en qua sfeer is

het dorpse gebleven. De nieuwkomers

passen zich goed aan en proberen er wat

van te maken. Ze zitten in de Dorpsraad

en in de verenigingen. Het is daarmee nog

steeds zijn dorp. “En dat blijft het ook”. 

Bij mijn afscheid krijg ik drie zoenen en

zegt hij dat hij van het gesprek heeft

genoten. Dezelfde hartelijkheid als

waarmee hij mij drie jaar geleden ver-

welkomde.  

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

De import-Vreelander
Hij komt vaak hardlopend voorbij, rent

meestal naar Loenen en terug, maar deze

keer wandelen we rustig ons Rondje

Zuwe. Omdat ik niet hardlopend het ge-

sprek kan voeren, of zelfs het rondje zal

halen, en hij met een gescheurde ham-

string even niet veel verder komt dan

wandelen. Het verbaasd mij zelfs dat het

lopen geen pijn doet, maar hij zegt er

geen last van te hebben.

Herbert Jan van der Giessen, Herb, woont

sinds 2000 met Fleur en zijn dochters

Aniek en Merle op de Vossenlaan. Ze waren

net getrouwd en Fleur was zwanger van

Aniek toen ze besloten Amsterdam te verla-

ten voor een kindvriendelijkere omgeving.

De woning aan de Vossenlaan stond nog

niet in de verkoop, maar via via hoorden ze

ervan en zonder tussenkomst van make-

laars is de deal met de vorige bewoners ge-

sloten en zijn ze gezamenlijk aan de cham-

pagne gegaan. Dat was de eerste ervaring

met het dorpse van Vreeland. In

Amsterdam kende hij zelfs zijn eigen bu-

ren niet, nu zaten ze aan de champagne

met de vorige bewoners van hun nieuwe

huis. In Amsterdam kun je wel heerlijk een

café induiken met een stel vrienden, zon-

der je druk te maken over de terugreis en

hij mist ook de drukte van de stad wel eens.

Dat er, op welk tijdstip dan ook, mensen op

straat zijn. Al vindt hij hier in Vreeland

deze gezelligheid door zeer regelmatig met

de buren rondom de Vossenlaan, die ook

rond die tijd van buiten Vreeland hier zijn

komen wonen en met jonge kinderen

thuis zitten, een avond bij elkaar over de

vloer te komen borrelen. Ze hebben een ge-

zamenlijke favoriet in de rosé ‘Blush’ ge-

vonden, die ze in Kortenhoef halen. Die

aanloop van en bij buren, ook overdag

komt geregeld iemand even een bak koffie

halen, vindt hij fijn. Dat makkelijke past bij

hem. Dat had je in Amsterdam dan weer

niet. Maar een paar leuke winkels of een

leuk eetcafé in Vreeland om het gezelliger

te maken zou nog steeds niet verkeerd zijn.

Oorspronkelijk komt hij uit de buurt van

Tilburg, en Fleur uit Wassenaar. Beiden

gingen voor hun studie Fysiotherapie naar

Amsterdam, maar de vonk sloeg pas later

over toen Herb barman in de Lelie aan de

Leliegracht was en Fleur daar op stap was.

Hun eerste afspraakje - hoe romantisch -

was een voetbalwedstrijd Ajax-Groningen.

Fleur voelde zich alleen niet goed door de

half bevroren pizza die Herb haar de avond

ervoor had voorgeschoteld. Ze wilde stadi-

on ‘de Meer’ voortijdig verlaten en hoewel

hij daardoor het grote afscheid van Stefan

Pettersson miste, ging hij toch maar met

haar mee. Hij neemt dit haar nog steeds

kwalijk (zegt ’ie met een grijns). 

Hij had niet lang profijt van zijn studie. In

’94, na zijn afstuderen, leek half Neder-

land fysiotherapeut te zijn en kwam hij

moeilijk aan de slag. Uiteindelijk werkte

hij her en der waaronder een half jaar in

Hamburg. Daar sliep hij na een dag wer-

ken op de massagetafel, om de volgende

dag weer patienten te helpen. Maar zijn

hart zat er onvoldoende in om dit vol te

houden. Hij had voor de studie gekozen uit

voorliefde voor sport. Hockey, voetbal,

judo, golf, hij heeft zo ongeveer alle denk-

bare sporten gedaan. Altijd fanatiek en het

leek hem leuk om “iets met sport” te doen.

Maar om een goede fysiotherapeut te zijn

en te blijven, moet je van het vak zelf hou-

den. Dus gooide hij het roer om en ging

aan de slag als artsenbezoeker voor

Boehringer Ingelheim. Daar werkt hij nog

steeds, nu als Sales Manager en heeft het er

heel erg naar zijn zin. 

Herb en Fleurs huis aan de Vossenlaan

was niet groot. Na vijf jaar soebatten over

bouwvergunningen hebben ze anderhalf

jaar geleden hun huis verbouwd, waar-

door er meer ruimte is gekomen. Nu is

het huis prima en hebben de twee mei-

den ook meer ruimte. Hij vindt Vreeland

ideaal met kinderen. Als de meiden

straks verder weg naar school moeten,

weet hij het nog niet. Misschien dichter

bij een school in de buurt, al beseft hij dat

hij dan toch de vriendschappen en ande-

re activiteiten die hij hier heeft opge-

bouwd zal missen. Hij ziet het wel, het is

nu prima zo. 

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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De 4e DAGwinkel Taart van de Maand is uitgereikt. De

gelukkige was ditmaal Wies De Jong. Ze werden voor-

gedragen door hun kleinkinderen omdat ze altijd voor

hen klaar staan. Ook zijn Wies en haar man Nico zeer

betrokken bij de gemeenschap (kerk, waterschap en

ijsclub). Van harte gefeliciteerd! Heeft u ook iemand

die in aanmerking komt voor deze grandioze taart?

Vul snel het nominatie formulier in (deze liggen in de

Dagwinkel).

Taart van de Maand

Zoek alle adverteerders op

www.vreelandbode.nl

Op 20 November speelt MiER een benefiet-

voorstelling in het Dorpshuis in Vreeland.

MiER bestaat uit Michel Verheijden en Erik

Kuperus (uit Vreeland) en samen vormen

ze al meer dan 12 jaar een improvisatieca-

baret duo. Vorig jaar wonnen ze de Deltion

cabaret trofee in Zwolle. Aangezien hun

specialiteit bedrijfsvoorstellingen is, is de

mogelijkheid dat je ze in het theater treft

niet zo groot. Een unieke kans dus om ze

eens in het wild te treffen. In hun voorstel-

ling worden ze begeleid door hun band

‘The Secondants’ met daarin louter top-

muzikanten. Pianist Emiel won onlangs

nog de Jazzism Edison met zijn band

‘Sensual’. Hij overtrof hiermee artiesten

als Trijntje Oosterhuis en Wouter Hamel.

Improvisatiecabaret is een unieke vorm

van toneel waarbij de spelers onvoorbe-

reid het podium opstappen en op basis

van suggesties uit het publiek ter plekke

een show bedenken. Het thema is ‘thuis-

wedstrijd’. Deels omdat de opbrengst van

deze avond gaat naar logeerhuis ‘De

Vuurdoorn’ in Utrecht. Maar Erik had ook

gewoon veel zin om eens in ‘zijn’ Vreeland

te spelen. Na afloop van de voorstelling is

er nog een veiling, wat een waar spektakel

belooft te worden. Komt dus allemaal. De

kaartverkoop is begonnen. Voor h 25,- kun

je een kaartje ophalen bij de Dagwinkel in

de Voorstraat. Wacht niet te lang, we kun-

nen slechts 150 mensen kwijt.

Benefietvoorstelling MiERDe Vreelandbode
De Vreelandbode is een gratis uitgave

met dank aan de adverteerders. 

Om evenwicht tussen informatieve artikelen 

en advertenties te bewaren stellen wij uw 

vrijwillige bijdrage echter zeer op prijs. 

Dit kan via rekeningnummer 11.27.81.632 

t.n.v. Stichting Vreelandbode. Alvast bedankt!

Volleybalvereniging Nederhorst stelt zich voor! 140 ac-

tieve leden maken elke week samen Sporthal de Blijk in

Nederhorst den Berg onveilig. Vind je het leuk om met

ons mee te doen? Ervaring of geen ervaring maakt niet

uit. We hebben 2 heren- (1e en 2e klasse) en 5 dames-

teams (1e, 2e en 3e klasse) en een groot recreanten-

team. Daarnaast zijn alle leeftijdscategorieën voor de

jeugd vertegenwoordigd. Er wordt maandag- en don-

derdagavond getraind. We zijn speciaal op zoek naar 2e

klasse spelende dames en heren. Dus meld je aan voor

een proeftraining en kom de sfeer proeven! Kijk op

www.vvnederhorst.nl voor informatie!

Wil je met me ballen?


