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In deze zomerse herfst was en is er weer veel te doen in het dorp. 
We blikken terug op het succes van de musical ‘Grease’ waar 
tientallen dorpsgenoten in schitterden en op de opening van het 
monumentje voor 200 jaar Koninkrijk. Vooruitblikken zijn er 
op de Sinterklaasintocht en het komende feestjaar ter gelegen-
heid van de stadsrechten die Vreeland 750 jaar geleden ontving. 
Met man en macht wordt er gewerkt aan een spectaculair pro-
gramma. Hulp is overigens altijd welkom! Zowel in praktische 
als financiële zin. Kijk zeker even op de mooie crowdfunding-
website van Vreeland 750. Oer-Vreelandse Henriette Loenen 
komt aan het woord met naast haar als Import Vreelandse Rian 
Spenkelink. Tim van Rees vertelt over zijn consultancybureau 
in de rubriek Start Up. Ruim aandacht is er voor de Vreelandse 
middenstand, die hard werkt om de leefbaarheid in het dorp op 
peil te houden. Voor alle ondernemers geldt dan ook: word lid 
van de Bedrijfsvereniging. Verderop leest u er meer over. Alle 
vaste rubrieken geven als vanouds hele gevarieerde informatie, 
van de sterrenhemel tot de Flamingostate, van de ontbijtgewoon-
tes van Vreelanders tot aan de beste boeken om te lezen en van de 
Kinderpost tot uittips. Veel leesplezier! 

De glazenwassers uit Vreeland sinds 1988 
Het zichtbare verschil tussen jongens 

die ramen lappen en echte glazenwassers
Rob van der Linden

tel: 06-45453555  email: cleanglasmanagement@gmail.com

CGM

Van de redactie

Kerstmarkt Vreeland
Vrijdag 12 december a.s. 14.30 - 19.00 uur

Vreeland Lightning op Groot Kantwijk
“Jullie hebben een topprestatie geleverd, 
petje af! Het was fantastisch! Wanneer komt 
de volgende? Gefeliciteerd met dit geweldige 
resultaat! Wat is er hard gewerkt”. Zomaar 
wat reacties op de facebookpagina van San-
dra Boogert naar aanleiding van de opvoe-
ring van de musical ‘Grease’.

Begeleid door de uitstekende band the Loena-
tiks en een gelegenheidskoor bestaande uit le-
den van Sursum Corda en de Poldermodellen  
zongen en speelden tientallen Vreelanders 
de sterren van de hemel. Hans de Jong schit-
terde als een echte John Travolta in de rol van 
Danny , zijn vrouw Liesbeth Beukeboom zette 
een felle ‘bitchy’  Betty Rizzo neer en Hanneke 
Wendt ontpopte zich als een echte Sandy van 
schuchter schoolmeisje tot hippe en zelfver-
zekerde vrouw. ‘Meester Ben’ bleek een pro-
fessioneel zanger en danser en danste met 
zijn in leren jacks gehulde team de T-birds 

bovenop de na-
gemaakte Ame-
rikaanse slee. 
Het publiek zong 
uit volle borst 
de overbekende 
liedjes mee en 
aan het einde 
van  de voorstel-
ling gingen goed 
de voetjes van 
de vloer in een 

spontane afterparty. Gelukkig zijn er prach-
tige foto’s gemaakt en is er gefilmd. Er zijn 
plannen om die film binnenkort te vertonen 
aan dorpsbewoners die de voorstelling gemist 
hebben. Tijdens het afsluitende etentje in de 
stal op de Pondarosa bij boer Johan was er 
maar één uitspraak van alle deelnemers: “Het 
was super, echt GEWELDIG!!!”. 

Hoe het allemaal begon? 
“Tja, er wilden wat ouders van school toneel-
spelen”, vertelt juf Sandra Boogert, organisator 
en eigenaar van theaterschool Kleine Kunst. 
“In de krant las ik over subsidie vanuit het 
leefbaarheidsbudget van de gemeente Stichtse 
Vecht. Vanuit dit budget kunnen fysieke ver-
beteringen in een dorp of sociale initiatieven 
die de saamhorigheid verbeteren gefinancierd 
worden. Ik heb toen via de Dorpsraad een 
aanvraag ingediend. Bij het presenteren van 
mijn idee heb ik benadrukt hoe ik voor ogen 
had dat het hele dorp zich in dit project zou 
verbinden. Jong en oud, met of zonder talent, 
rijk of arm, iedereen zou kunnen meedoen en 
meebeleven. Door de subsidie zou immers 
geen contributie betaald hoeven te worden. 
Die droom werd werkelijkheid”.  
De spelersgroep breidde zich snel uit. Uit ver-
schillende zangkoren kwamen zangers bijeen 
in het projectkoor: Vreeland Lightning.

Lees verder op pagina 3

Heel veel dorpsgenoten zijn al lang aan het 
werk en zetten zich vrijwillig in om alles een 
daverend succes te laten zijn. We hebben ech-
ter ook financiële middelen nodig om de eve-
nementen te kunnen realiseren. Door steun 
van de gemeente, de provincie, diverse (cul-
turele) fondsen, het RABO Coöperatiefonds 
maar ook van Greif (hoofdsponsor) en VIV 
Buisman hebben we al €60.000 opgehaald. 
Maar we zijn er nog niet!

Crowdfunding voor iedereen
Voor iedereen die Vreeland een warm hart 
toedraagt, van burger tot ondernemer, hebben 
wij een makkelijke, aantrekkelijke en leuke do-
natiemanier bedacht, met bijpassende tegen-

prestaties, zodat ons jubileumjaar de glans kan 
krijgen die we allemaal zo graag wensen. Iedere 
bijdrage is daarbij van harte welkom. Hiertoe 
heeft het bedrijf Remotion ‘webmarketing pro-
fessionals’ geheel pro bono een crowdfunding-
site ontwikkeld. U ziet er voor welke projecten 
we sparen en aan welke deelprojecten u uw 
bijdrage kunt toewijzen. De site toont real time 
welke bedragen er al opgehaald zijn en hoe ver 
het met de financiering van ieder deelproject 
staat. Heel gericht, heel visueel en heel leven-
dig.  Helpt u mee? Dan krijgt u er desgewenst 
ook wat voor terug!  Natuurlijk, voor wat hoort 
wat! Zo is bijdragen voor iedereen een win-win 
situatie!

Lees verder op pagina 5

Helpt u ook mee het 
feestjaar mogelijk te maken?
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Weekenddienst huisarts 
tel.: 231410 en luister de band af
Voor dringende hulp van de huisarts 
‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend belt u 
de centrale van de Huisartsenpost Gooi en 
Vechtstreek tel. 0900 9359
Gemeente Stichtse Vecht 
tel.: alg.: 0346 25 40 00 
Open: ma t/m vr 09.00-12.00 uur
www.stichtsevecht.nl
Apotheek Loenen
tel.: 232703
Albrechtlaan 2, 3632 BB Loenen
Verloskunde Wijdemeren - Vreeland
tel.: 035 6953522 Thera van Erp
www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl
Verloskundige praktijk Kortenhoef e.o.
tel. 035 6566333 M. Boomars & A. Onvlee
www.verloskundigekortenhoef.nl
Welzijn Stichtse Vecht
Koningin Julianaweg 52a
3632 EG  Loenen aan de Vecht, tel.: 230400
e-mail: h.dehaan@welzijnsv.nl  
www.welzijnstichtsevecht.nl
Careyn Maatschappelijk Werk
tel.: 0346 260060 
Angstel 138, 3621WC Breukelen
Careyn Thuiszorg
Wijkteam Loenen/Vreeland
Fetha 3a, 3633 CT Vreeland tel.: 0294 231568
Wzc ‘t Kampje
Dagverzorging ma., di., do., vrij. 
Huish. onderst. en Thuiszorg tel. 233159
Dierenartsenpraktijk Loenen  
Spinnerie 2, 3632 ET Loenen
tel.: 231315
Dorpsraad Vreeland 
p/a Nigtevechtseweg 9, 3633 XR Vreeland
e-mail: info@dorpsraadvreeland.nl
www.dorpsraadvreeland.nl
Peuterspeelzaal Vechtkroost
Niftarlakelaan 3, 3633 CA Vreeland
tel.: 0294-234556
e-mail: mail@vechtkroost.nl 
CSV Ridderhof
Niftarlakelaan 7, 3633 CA Vreeland
tel.: 0294-233395
e-mail: gertdeboer@csv-vreeland.nl 
Bibliotheek Loenen
Keizer Ottolaan 11 BV Loenen a/d Vecht
tel: 0294-234285 www.bibliotheekavv.nl
Openingstijden:
Ma/di/wo 13.00-17.00 uur
Donderdag gesloten
Vr  13.00-20.00 uur Za. 11.00-15.00 uur

Agenda

De Vreelandbode is een uitgave van Stichting 
Vreelandbode (KvK 30238883)
IBAN NL88 RABO 0112781632 
t.n.v. St. Vreelandbode
Postadres: p/a Duinkerken 5, 3633 EM
Vreeland. Email: info@vreelandbode.nl
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vreelandbode.nl. De volgende Vreelandbode 
komt uit op 18 december 2014.
Drukwerk: Dunnebier Print. 
De redactie behoudt zich het recht voor om 
de aangeleverde teksten in te korten, danwel 

Belangrijke telefoon-
nummers en adressen

Colofon

21 nov. t/m 4 jan. IJsbaan Ned. den Berg
22 nov t/m 4 jan. Maarssen on Ice
22 nov.  Sinterklaasintocht Vreeland
23 nov.  Winterfair park Goudestein  
  Maarssen
27 nov.   Concert Trio bell’arte, Kortenhoef
28 nov.   Verteltheater Marjolijn Meijers 
  Fort Nieuwersluis
30 nov.  Concert MV De Vecht, Loenen
5 dec.   Pakjesavond
5 t/m 7 dec. Kerstfair Saskia Brocante
12 dec.   Kerstmarkt Vreeland
12 t/m 14 dec. Kerstfair Saskia Brocante
13 dec.   Oliebollendag molen De Hoop
1 jan.   Nieuwjaarsduik
9 jan.   Nieuwjaarsreceptie in 
  middeleeuwse kleding

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

Iokai-Shiatsu 
manuele lichaamstherapie
   
praktijk Henk Kieviet

Vechtzooitje
Hallo, ik ben Maaike van Ekris, 15 jaar oud 
en woon in Vreeland. Ik zou graag willen op-
passen bij een oppasadresje in de buurt.
Dus wilt u doordeweeks in de avond, of in 
het weekend overdag/in de avond een keertje 
weg? Dan kunt u mij bellen of mailen!
Tel. 06 290 783 83
vanekrismaaike@gmail.com

Gezondheidscollectief 
Vreeland
Fetha 3

* Dieet- en voedingsvoorlichting
Mw. Y. van Erp, tel. 035 - 544 7348

tel. 06 - 251 400 31

* Mondhygiëniste
Mw. J. van Vliet, tel. 0294 - 23 24 87

* Verloskunde Wijdemeren-Vreeland
Mw. Thera van Erp, tel. 035 - 695 35 22

Spreekuur volgens afspraak

Kerkdiensten
Protestantse gemeente Vreeland 10.00 u.
16 nov.  Ds. R. Bartlema, Soest
23 nov.   Ds. A.J. Treur, Waverveen
30 nov.  Dhr. W.F. Flantua, Loenen
7 dec.  Ds. Glazema, Huizen
14 dec.   Ds. C.J. Stoll, Mijdrecht

UITVAARTVERZORGING VOOR DE VECHTSTREEK 
Uitvaartcentrum “De Oude Bank”

Keizer Ottolaan 10, Loenen aan de Vecht

Tel.: 0346 261636
info@vandijkuitvaart.nl / www.vandijkuitvaart.nl

Kantoor-/postadres: Kerkplein 1, 3621 BA Breukelen

Panachee wijnimport
Eigen import uit Frankrijk, Spanje en
Portugal
Wijncursussen en proeverijen aan huis
www.panachee-wijn.nl        Joop Bremer       0294-232354

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

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

Woonaccessoires 

Brugstraat 17, Loenen a/d Vecht
Telefoon 0294 231993

info@schumacherinterieur.nl

www.schumacherinterieur.nl

VIER KERST IN DE NEDERLANDEN!
Eerste Kerstdag serveren wij een 4 gangen lunch.

Beide Kerstdagen serveren wij 
een prachtig 10-gangen Kerstdiner.

Wilt u lekker ontbijten bij de Nederlanden? Ook dat kan!
Tevens hebben wij zakelijke pakketten samengesteld
voor het verrassen van uw personeel. En natuurlijk

de cadeaubonnen op maat zijn ook te bestellen.
Kijk op onze website voor meer informatie.

Met een culinaire groet,
De Nederlanden     

  
Wilco & Caroline Berends 

Tel. 0294 23 23 26
www.nederlanden.nl

7 dagen per week geopend voor diner 
van woensdag t/m zondag geopend 

voor de lunch en op ma-di-wo 
ons speciale 2-gangen voor 522 menu

Dit jaar 2e Kerstdag open 
voor brunch en/of diner

Kijk op lokaalzuid.nl 
of bel ons voor de mogelijkheden.

Vreeland Lightning op Groot Kantwijk
Vervolg van pagina
Voor de groep cheerleaders van de ‘Freeland 
Highschool’ benaderde ik oud-leerlingen en 
muzikale ondersteuning werd gevonden bij 
de Loenense band de Loenetiks. De jongste 
speler was 14, de oudste 84! Ik merkte al snel 
dat in het dorp veel expertise aanwezig is. Zelf 
had ik wel wat ervaring als regisseur van kin-
dermusicals, maar de regie houden over een 
groep van 60 volwassenen bleek toch iets an-
ders. (kinderen luisteren écht beter…). 

Een zangcoach, dansdocent, geluidsman, de-
corbouwers en vele enthousiastelingen sloten 
zich gelukkig aan. Sommige spelers heb ik ge-
woon van straat geplukt. Ik ‘lokte’ ze met een 
figurantenrol, maar al snel werden de perso-
nages uitgebreid. Het script kocht ik op inter-
net. Omdat het geschreven was voor een basis-
school hebben we er heel wat aan veranderd. 
Avonden heb ik Marktplaats afgestruind en 
uiteindelijk liep iedereen in passende kleding. 
Decorstukken mochten worden opgeslagen 
bij boer Johan en op school. In het Dorpshuis 
werden we gastvrij ontvangen.”

Super locatie
“Vanaf het begin wilde ik graag de uitvoering 
doen in de leegstaande EVAB garage. Eigenaars 
Henk en Ada van Zijtveld kwamen echter op 
het idee om de heer Van Zadelhoff te vragen of 
hij zijn locatie beschikbaar wilde stellen. Zon-
der aarzeling stemde hij toe. Geheel belangeloos 
mochten we gebruik maken van zijn ‘Kippen-
schuur’, een prachtig verbouwde ruimte die 
zeer geschikt bleek voor onze musical.” Eén 
avond optreden bleek niet genoeg, al snel werd 
een tweede avond georganiseerd. Ook die was 
binnen enkele dagen uitverkocht. 

Volgend project
In het kader van ‘750 jaar Vreeland’ wordt in 
het feestjaar 2015 de musical ‘Robin Hood in 
Freeland Wood’ opgevoerd. Het idee is om 
hier een openlucht-spektakel van te maken. 
Een info avond voor iedereen die wil meespe-
len, meezingen, meedenken of op een andere 
manier wil meedoen is er op dinsdag 6 janu-
ari 2015 om 20.00 uur in de brede school CSV 
Ridderhof. Aanmelden voor deze avond is 
niet noodzakelijk.

Ook op 11 november was Peuterspeelzaal 
Vechtkroost weer Th e Place To Be voor de 
peuters (en grotere kinderen) van Vreeland! 
Op de strobalen rond het vuur genoten de 
kinderen van hun snoepjes en warme cho-
co en de ouders van de gluhwein, verzorgd 
door de juffi  es! In het donker spelend op 

“hun plein” sloten de peuters van Vreeland 
Sint Maarten af. Veel dank Vechtkroost voor 
een magische avond.

Sint Maarten

Aanstaande zaterdag 22 november brengt 
Sinterklaas een bezoek aan Vreeland. Om 
15.30 uur wordt de boot  bij de Nederlanden 
verwacht. Maar vóór die tijd zijn alle kinde-
ren met hun ouders welkom in het Dorps-
huis, waar Pieten de kinderen opvangen om 
gezellig een uurtje te kleuren en kletsen. Van-
uit het Dorpshuis gaat iedereen naar de kade 
om de Sint binnen te halen. 
Daarna mogen kinderen van groep 1 t/m 5 
met Sint mee naar school. Hier nemen alle 
kinderen plaats op de tribune en op de ban-
ken. We vragen alle ouders om aan de zijkant 
of boven op de ballustrade te gaan staan, zo-
dat het echt een feest voor de kinderen wordt. 
De Sint zal de kinderen toespreken en de 
Pieten zullen hun kunsten vertonen. Daarna 

kunnen de kin-
deren Sinter-
klaas begroeten. 
Er zal een foto-
graaf aanwezig 
zijn. 
Vóór de intocht 
(vanaf 12.00 u) 
zijn er al Pieten 
in het dorp en 
zij zijn in pan-
nenkoekenrestaurant Noord Brabant! De 
pannenkoeken-Pieten bakken speciaal voor 
alle kinderen een pannenkoek met peper-
noten en een glaasje limonade met een klein 
kadootje erbij voor € 5,-. Natuurlijk zijn deze 
pannenkoeken ook na de intocht te bestellen. 

Sinterklaas-zaterdag

Gedurende het 118-jarig bestaan van onze 
unieke ijsclub is het niet vaak voorgekomen 
dat er gedurende een seizoen geen meter ge-
schaatst kon worden. Seizoen 2013 - 2014 
was zo’n jaar.
We hadden de noodkeet weer klaargezet, 
lichtmasten werden neergehaald om kapot-
te lampen te vervangen, de baan werd weer 
met Vechtwater gevuld, maar er gebeurde 
helemaal niets. Dit jaar wordt het totaal an-
ders. Er ontstaat inmiddels een koortsach-
tige sfeer. De ledenadministratie is op orde 
gemaakt na het versturen van automatische 
incasso’s van het lidmaatschap. De uitnodi-
ging voor de algemene ledenvergadering is 

de deur uit. Het materieel wordt weer gecon-
troleerd en gereed gemaakt. Meteorologen 
verwachten een strenge winter. Geen idee 
hoe ze dat weten maar we geven ze graag ge-
lijk. Er bestaat een plan om toch de oude keet 
weer een stevige opknapbeurt te geven. Deze 
week gaat het bestuur knopen doorhakken, 
voor de algemene ledenvergadering van 27 
november. Het is nu de tijd uw schaatsen te 
voorschijn te halen. Bent u nog geen lid? We 
staan weer met onze ‘koek en zopie’ op de 
Kerstmarkt op 12 december. Ga ook af en toe 
weer even kijken op onze website dan kunt 
u volgen waar we mee bezig zijn. Suggesties 
zijn altijd welkom.

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

www.borduurstudiohetgooi.nl

Thea Janissen
Kerkplein 8, 3633 BG Vreeland
Telefoon 0294 231 832
E-mail theajanissen@gmail.com

Openingtijden 
Wo - do - vrij 10.00 -16.00

Zaterdag 10.00 -13.00
Maandag - dinsdag gesloten

 Nieuw bij Enerki “Yoga lessen”
Hatha yoga en Yinyoga

Proefles € 5,- Meld je aan bij docente Marieke te Wierik
Info: www.YogaM.nl

Vreelandseweg 37A, Nederhorst den Berg
Bereik ons op 0294-255425 of info@enerki.nl

We ontvangen u graag in ons schoonheidsatelier

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

Houd 
Vreeland 

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

Op 1 november jl. is de inzendingstermijn 
gesloten voor de prijsvraag ‘Wat te doen 
met de stenen van het kasteel Vredelant’. De 
Stichting Vreeland 750 is blij verrast met de 
grote hoeveelheid ideeën en inzendingen. 
Graag willen we iedereen alvast heel hartelijk 
bedanken voor het zo intensief meedenken. 
Hele leuke en inspirerende ideeën hebben 
onze mailbox verrijkt. En niet alleen bij vol-
wassenen is de creativiteit voluit gegaan, ook 
de jeugd van groep 6 heeft veel hele leuke 
ideeën ingestuurd.
Het is een lastige taak voor de jury om uitein-
delijk het winnende idee te kiezen. Toch heb-
ben we veel vertrouwen in de competentie 
van de jury, die we bij deze graag aan u voor-
stellen. Allereerst Jaap Verkroost, wethouder 
welzijn, zorg, samenleving, jeugd en wijk- 

en gebiedsgericht werken van de gemeente 
Stichtse Vecht en erg bij ons mooie Vreeland 
betrokken. Dan namens de Dorpsraad Irm-
gard Michielsen en Joost de Haan, die als ar-
chitect verantwoordelijk is voor het ontwerp 
van menig bouwwerk in onze omgeving. 
En tenslotte Anne-Marie Voorhoeve en Jan 
Oldenkamp namens de Stichting Vreeland 
750. Ook hij weet veel van constructies, bou-
wen en haalbaarheid van ideeën. 
Met deze jury hebben we ons verzekerd van 
deskundigheid en betrokkenheid. We zijn 
heel benieuwd welk ontwerp zij uiteindelijk 
als de winnaar zullen kiezen. Misschien kan 
de winnaar al bekend gemaakt worden tij-
dens de Nieuwjaarsreceptie van de Dorps-
raad in januari 2015. U leest er in ieder geval 
meer over in de Vreelandbode. 

Prijsvraag
‘Stenen van Vredelant’

Voor het jubileumjaar 2015 staan er niet al-
leen vele activiteiten en evenementen gepland, 
maar worden er ook blijvende herinneringen 
gemaakt zoals een film over Vreeland anno 
nu en een historisch boek over ons dorp. Dit 
alles is niet mogelijk zonder financiële steun. 
Om op een gestroomlijnde manier voor al 
deze activiteiten bij verschillende groeperin-
gen en op diverse manieren financiële mid-
delen op te kunnen halen, is een werkgroep 
fondsenwerving in het leven geroepen. De 
leden stellen zich graag aan u voor. 
Peter Nagtegaal woont sinds 1969 met veel 
genoegen in het prachtige Vreeland. Hij is 
gepensioneerd en inmiddels in de zeventig. 
Hij typeert zichzelf meer als een doener dan 
een denker en verzorgt de financiële admi-
nistratie voor deze werkgroep. “Ik vind saam-
horigheid in het dorp erg belangrijk en wil 
graag daaraan mijn bijdrage leveren o.a. via 
deelname aan de werkgroep fondsenwerving 
Vreeland 750.
Wendela Sandberg is voorzitter van de fond-
senwervingsgroep en voert sinds 1997 haar ei-
gen bedrijf als adviseur cultureel ondernemen. 
Ze doet allerlei opdrachten in de culturele/
leisure/citymarketing sector, van adviseur tot 
interim tot bestuurder. Daarnaast program-
meert ze het Oude Kerkje in Kortenhoef, 
speelt ze altsax in de harmonie en heeft ze een 
dochter Renée (11). In het kader van Vreeland 
750 helpen we zowel duurzame projecten (het 
boek en de film) als mooie, gezellige feesten 
financieel te realiseren. Doel voor 2015: met 
enthousiaste Vreelanders Vreeland 750 tot 
een succes maken en daarna voor meerdere 
Vreelandse verenigingen structurele parti-
culiere financiering vanuit het dorp van de 
grond krijgen. Vreeland 750 geeft een mooi 
momentum om die participatie goed van te 
grond te krijgen, want de tijd van subsidies is 
echt over. We moeten het met elkaar en voor 
elkaar doen.”
Margret van Gaalen woont sinds 1997 met 
haar man Hans de Vries en zoons Sietse en 
Jelle op de Pomonaweg. Professioneel heeft 
ze ervaring in het werven van fondsen voor 
particuliere initiatieven op het gebied van 
ontwikkelingssamenwerking. “De thema’s 

waarvoor Vreeland 750 gelden ophaalt, zijn 
heel anders dan voor de projecten waarvoor 
ik vanuit mijn eigen onderneming fondsen 
werf. De werkwijze is echter hetzelfde: het 
stellen van de juiste geefvraag, de juiste (cul-
turele) fondsen aanschrijven, bedrijven per-
soonlijk benaderen en de burgers eerst infor-
meren en inspireren voordat je hen vraagt een 
(financieel) steentje bij te dragen. We hebben 
al heel veel steun voor Vreeland 750 weten te 
realiseren en ik heb er vertrouwen in dat ook 
de bedrijven en de Vreelanders zich hierbij 
zullen aansluiten, zodat alle Vreelanders in 
2015 van al die leuke initiatieven kunnen ge-
nieten.”
Mario Verweijen woont sinds 1998 met 
veel plezier op het Sluisje in Vreeland. Sinds 
2002 werkt hij voor zichzelf als interim (HR-)
manager. Mario is penningmeester van de 
Stichting Vreeland 750. Vanuit die rol ligt een 
deelname aan de werkgroep fondsenwerving 
enigszins voor de hand: de penningmeester 
gaat over zowel de uitgaven als de inkomsten. 
Actief zijn in de werkgroep fondsenwerving is 
leuk! “We kunnen veel van elkaar leren vanuit 
de verschillende achtergronden die de leden 
meebrengen. En dat gebeurt ook. Daarnaast 
is het ook een boeiend spel dat gespeeld moet 
worden om zoveel mogelijk geld bijeen te 
brengen.”
Contactpersoon is Wendela Sandberg te be-
reiken op 06 5532 2959 en via wisandberg@
planet.nl. Als u financieel of met sponsoring 
in natura wilt bijdragen, kunt u contact opne-
men met Mario Verweijen op 06 1375 3784 en 
via penningmeester@vreeland750.nl.

De werkgroep Fondsenwerving stelt 
zich voor
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Wij hebben de volgende cadeaus voor u in 
petto, afhankelijk van uw totale bijdrage:
•  €10 – u krijgt eeuwige roem en wij zijn u 

dankbaar dat u mee geholpen hebt om de film 
en diverse evenementen mogelijk te maken.

•  €25 – u ontvangt een raamsticker met het 750 
jaar Vreeland logo.

•  €50 – u ontvangt een witte polo met het rood/
zwarte 750 jaar Vreeland logo. Uniek!

•  €75 – u ontvangt de unieke 750 jaar Vreeland 
wimpel. Als u €75 doneert, behoort u tevens 
tot de Club van 750 en wordt u op de website 
bij de sponsors vermeld onder de categorie 
Club van 750.

•  €100 – u ontvangt de grote vlag met het 
Vreelandse stadswapen. Tevens ontvangt u 
de unieke 750 jaar Vreeland wimpel en wordt 
u lid van de Club van 750 met vermelding op 
de website. De vlag zal gedurende 2015 in het 
dorp te koop zijn. De wimpel kan alleen in uw 
bezit komen als u €75 of meer doneert.

Heeft u geen behoefte aan een tegenprestatie? 
Dan kunt u ons dat tijdens het overmakings-
proces laten weten door een speciaal daarvoor 
ontwikkeld veld aan te vinken.

De Club van 750
Graag maken we u attent op het unieke karak-
ter van de Club van 750! Alle donateurs die €75 
of meer doneren gaan bij deze unieke groep 
behoren. Zij krijgen een aparte vermelding op 
de website. Ook zullen zij op een sponsordoek 
worden genoemd als een bijzondere groep 
donateurs. Tenslotte is de unieke 750 jaar 
Vreeland wimpel alleen voorbehouden aan de 
deelnemers van de Club van 750.
Ga gauw naar http://crowd4.vreeland750.nl/ 
om de mogelijkheden van de crowdfunding-
site te ontdekken en het (deel)project te kiezen 
dat u wilt steunen! Als u niet kunt internet-
bankieren, kunt u ook op de ‘gewone’ manier 
bijdragen door uw donatie over te maken 
op rekening NL36RABO0305058878 t.n.v. 
Stichting Vreeland 750. 
Een bijdrage in natura, zoals het leveren van 
materialen en/of mankracht, is ook van harte 
welkom! Wij vragen u in dat geval contact 
op te nemen met Wendela Sandberg (wi-
sandberg@planet.nl) van onze commissie 
Fondsenwerving om e.e.a. nader te bespreken.
We rekenen op uw steun om van ons 750-jarig 
jubileumjaar een succes te maken en danken u 
bij voorbaat hartelijk.
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GEEN TIJD.... GEEN ZIN....
OF GEWOON MAKKELIJK...... MAYA KOOKT!

Dagverse maaltijden bereid vanuit de keuken van
Eterij de Drie Gekroonde Laarsjes te Loenen a/d Vecht.

‘s Morgens besteld.... ‘s Middags bezorgd....
en je hoeft er niet perse voor thuis te zijn.

Vanuit je eigen oven.... zo op tafel.
Voor meer informatie op mayakookt.nl

Aanmelden wekelijkse nieuwsbrief: info@mayakookt.nl

Vreeland telt ontzettend veel onderne-
mers. Kijk er het register van de Kamer van 
Koophandel maar eens op na. Deze telt mo-
menteel 68 leden en is verantwoordelijk voor 
allerlei initiatieven die de leefbaarheid in ons 
dorp vergroten. Voor € 140,- per jaar is men 
lid. Met dat geld wordt van alles georganiseerd: 
de Sinterklaasintocht, het paaseieren zoeken, 
de verlichting in de straten in de donkere de-
cembermaand en ondersteuning bij initiatie-
ven zoals de kerstmarkt en straks het feestjaar 

Vreeland 750. Met vereende krachten zorgen 
de ondernemers er dus voor dat er (extra) leu-
ke dingen gebeuren in het dorp. 

Twee keer per jaar is er een ledenvergadering 
en eenmaal per jaar een gezellige (netwerk-) 
avond met partners. Niet alleen nuttig, maar 
ook zeer gezellig dus. Ben je ingeschreven bij 
de KvK? Word dan ook lid en steun het dorps-
leven. Aanmelden kan in de Dagwinkel bij de 
penningmeester, Aloys Hageman.

Bedrijfsvereniging Ondernemend Vreeland

Cursus Intuitief Schilderen
Kijk voor meer info op www.dieuwerelema.nl, 
kijken naar: Cursussen/Workshops
Dieuwer Elema,
creatief therapeute/maatschappelijk werkster
Jan van Dieststraat 1, 3633 CL Vreeland
tel   : 0294-234536 mob.: 0611096274 
email  : info@dieuwerelema.nl

Praktijk voor Creatieve Therapie

De gemeente Stichtse Vecht heeft regels sa-
mengesteld m.b.t. honden uitlaatgebieden, 
hondenpoep en loslopende honden in de ge-
meente.
Voor Vreeland heeft het college van burge-
meester en wethouders op 7 oktober 2014 
een aanwijzingsbesluit hondenspeelplaatsen 
genomen. In dit aanwijzingsbesluit worden 
de volgende gebieden als hondenspeelplaats 
aangewezen: Boerenlaantje en park langs de 
Singel en Provinciale weg. Bij hondenspeel-
plaatsen mogen honden loslopen maar u 
moet wél de hondenpoep opruimen. Voor 
een overzicht van hondenspeelplaatsen en 
hondenlosloopgebieden in gemeente Stichtse 
Vecht: www.stichtsevecht.nl/inwoners/hond
enspeelplaatsen&hondenlosloopgebieden.

Hondenspeelplaatsen in Vreeland

Helpt u ook mee het feestjaar mogelijk te maken?

......een hondendrol op de Klapstraat....

In verband met de film, die in het kader van 
750 jaar Vreeland wordt gemaakt, zijn de af-
gelopen jaren prachtige opnamen gemaakt 
door regisseur Jelle van Doornik van festivi-
teiten als de Sinterklaas-intocht, het water-
spektakel op Koningsdag, de vlotten- en de 
huttenbouw.

Omdat nu is gestart met de montage van de 
film willen we iedereen oproepen die niet 
toestaat dat zijn of haar portret of dat van 
zijn/haar kinderen in de film wordt opge-
nomen, z.s.m. een mail te sturen aan Eshe.
Reijnders@gmail.com of haar belt op 06-
51382659.

Rechten-overdracht 
film Vreeland 750

 Smederij NIESSEN
• SIERSMEEDWERK
• BUITENLANTAARNS
• LAS- EN REPARATIEWERK

RUITERSTRAAT 6 - VREELAND - TEL. 0294 - 237 348
smederijniessen@unet.nl
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E-mail klopperaannemers@planet.nl     Telefoon 0346 - 251639

Dames - Herenkapsalon  

Met een nieuwe 
coupe en een mooie  

kleur in uw haar,
bent U helemaal winterklaar! 

Dinsdag t/m vrijdag 9.00 uur tot 17.30 uur
Zaterdag 8.00 uur tot 14.00 uur

Breedstraat 1-3, Vreeland, telefoon 0294 - 230028

Volgende maand gaan we drie hoorspelen 
opnemen, speciaal voor radio geschreven 
door bekende romanschrijvers. Eentje daar-
van is van Esther Gerritsen, van wie net een 
nieuwe roman is verschenen, Roxy. 
Daarom deze maand iets over Roxy. Het boek 
heeft tot nu toe alleen maar knallend goede 
recensies gekregen, Esthers foto kijkt je vanuit 
elke krant aan en je bent een interviewer van 
niks als je haar niet hebt geïnterviewd.
Vanaf de kaft kijken een ram en een ooi  wat 
gelaten somber vanuit de kudde in de verte. 
Als motto heeft Esther een fragment geko-
zen uit een oude Griekse tragedie, Ajax van 
Sophocles. Ajax, een dappere held in de strijd 
om Troje, eigenlijk een beetje een domme 
kracht, werd door de goden met tijdelijke 
gekte gestraft en in die gekte ziet hij een kudde 
schapen aan voor de vijand en gaat met grof 
geweld de kudde uitmoorden. Helemaal on-
der het bloed komt hij bij en schaamt zich zo 
voor zijn daad dat hij maar zelfmoord pleegt.
Bij de 27-jarige Roxy loopt het iets anders. 
Midden in de nacht komen twee agenten haar 
vertellen dat haar veel oudere man veronge-
lukt is. In de auto. Naakt. Met zijn even naakte 
stagiaire. 
Het lijkt Roxy koud te laten. Ze is van binnen 
bevroren. Aangezien Arthur, haar man, altijd 
alles regelde, krijgt ze nu helemaal niets voor 
elkaar.  Godzijdank zijn daar de assistente van 
Arthur, Jane, en de oppas Feike. Jane regelt 
alles, de begrafenis, wat zoal. Feike past op 
dochtertje Louise. Zo hopen ze dat Roxy haar 
verdriet kan verwerken. Maar Roxy verwerkt 
geen verdriet, ze voelt helemaal niks. 
Roxy probeert zich terug te trekken op haar 
zolderkamer, op haar schrijfplek. Als schrijf-
ster heeft ze succes gehad met haar eerste 
roman, een afrekening met haar jeugd, met 
haar alcoholistische moeder en haar vader, de 
trucker. Daarna werd het niks meer met de 
schrijverij. En Arthur heeft haar uit haar be-
nauwde Brabantse keutelleventje gered.
Haar ouders trekken bij haar in, vader parkeert 

zijn Scania in de 
deftige straat. 
In flashbacks 
wordt het dui-
delijk dat Roxy 
een goede band 
met haar vader 
had, zelfs af en 
toe met hem 
op verre rit-
ten ging. Maar 
nooit kwam hij 
echt voor haar 
op. Nu het duo 
ineens voor de 
deur staat, vindt 
ze het duo maar een stel uitvreters.
Roxy kan er niet van door, niet verdwijnen, 
zoals ze het liefst zou doen. Ze heeft een doch-
tertje, haar alles. Intussen heeft ze seks met al-
les wat er maar voor de voeten komt. Tot de 
begrafenisondernemer aan toe. Net zoals haar 
moeder in drank wegvlucht, doet zij dat met 
seks.
Dan komt de oplossing. Ze gaat met Jane, 
Feike en haar dochtertje ervandoor. Ze gaan 
naar Frankrijk, om even bij te komen van de 
hectische dagen rond de dood en begrafe-
nis van Arthur. Alweer doet Roxy ongeveer 
niks, behalve met passerende mannen. Zijn 
de vrouwen in het begin nog een soort vrien-
dinnen, al gauw slaat dat om in irritatie. De 
spanning loopt op en op een nacht breekt de 
gekte los bij Roxy. Een heel beklemmend mo-
ment, waarna ze alweer weg loopt van haar 
verantwoordelijkheid. Zelfs haar vader, die ze 
gebeld heeft om haar te komen halen, laat ze 
staan. Voor het eerst kiest hij echt voor haar. 
Maar ze loopt alweer weg, volgens haar laatste 
woorden, om haar dochtertje. 
Misschien hoort dat allemaal bij het verlate 
pubergedrag van Roxy, maar ze gedraagt zich 
niet razend sympathiek. Het is een spannend 
boek, met rake typeringen en het leest als een 
trein.

Marlies Cordia

Wat lezen wij?

Op vrijdag 12 december as vanaf 14.30 uur 
vindt weer de gezellige Kerstmarkt Vreeland 
plaats in de Breedstraat en op Duinkerken. 
Ook dit jaar weer verkoop van o.a. kerstbo-
men en –versiering, accessoires en kadootjes. 
Er zullen diverse kramen met hapjes en drank-
jes zijn. Ook aan de kinderen is gedacht! In de 
schuur zal een expositie van Vreelandse kun-
stenaars plaatsvinden. Schrijfster Hanneke 
Hendrix - ‘De Dyslectische Hartenclub’, vo-
rige maand in de Vreelandbode beschreven - 
komt signeren. U kunt ook bij haar het boek 
kopen. Er is knutselen voor kinderen en een 
kerstfoto-wedstrijd. Hiervoor vragen we om 
je leukste kerstfoto tijdens de kerstmarkt in te 
leveren. Een vakkundige jury zal de mooiste 
foto uitkiezen, deze zal in de Vreelandbode 
van december geplaatst worden. Er is een 
grote levende Kerststal en natuurlijk wande-
len de Kerstman en zijn favoriete rendier over 
de markt.  De Kerstmarkt wordt om 19.00 uur 
afgesloten met een spectaculair vuurwerk. 

Er zijn nog enkele kramen beschikbaar! Stuur 
een mail aan info@kerstmarktvreeland.nl 
voor meer info. 
Kijk voor alle deelnemers en het laatste nieuws 
op www.kerstmarktvreeland.nl.

Vrijdag 12 december Kerstmarkt
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Op de hoek van het Boerenlaantje en de 
Raadhuislaan staat sinds een paar weken 
een mooi monumentje ter nagedachtenis 
aan 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden. 
De opening werd gedaan door burgemeester 
Spies en jhr. P. Beelaerts van Blokland, oud 
commissaris van de Koningin van Utrecht. 
Het monumentje is een initiatief van Kees 
Beelaerts van Blokland en Reinko Abels en 
is ontworpen in de traditie van de al twee 
bestaande monumentjes aan het Jubileum-
laantje. De inscripties op de zuil verwijzen 
naar het verleden en naar de toekomst: 1813 
(het jaar dat Nederland onder het Franse juk 
kwam) en ‘Liefde overwint alles’, de hoopvol-
le tekst van de maker, opdat er geen oorlogen 
meer zullen komen. 
Steenhouwer Michiel Deylius maakte het 

ontwerp en voerde het uit. Als bijzonderheid 
heeft hij op de bovenkant van de zuil een 
schaakbord gemaakt. Ook ontwierp hij spe-
ciaal voor dit bord een prachtig schaakspel in 
hardsteen, voorstellende het Nederlandse en 
Franse leger. Iedereen kan hier komen scha-
ken, de stenen liggen bij het pannenkoeken-
huis en zijn daar te leen. Zo staat het monu-
mentje ook symbool voor de saamhorigheid 
in ons dorp. Het is de bedoeling dat ieder jaar 
de finale van de schaakgenootschap Vecht 
en ommelanden hier op dit bord gespeeld 
wordt. Zo zullen de Vreelanders letterlijk 
en figuurlijk stil staan bij 1813, de start van 
ons koninkrijk. Er is nog plek voor nieuwe 
schakers, zowel volwassenen als jeugd, dus 
wellicht is dit een extra stimulans om lid te 
worden van deze actieve vereniging! 

Onthulling Monument 200 jaar Koninkrijk

Alzheimer collecte

De hoorspelen met het 
hoogste percentage
Vreelandse acteurs!!!!

Voor Vreelanders speciale kortingen!

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

Voorstraat 21, Vreeland
tel: 237304

De lijstenspecialist van klassiek tot modern

Restauratie en verkoop van schilderijen, lijsten en grafiek.
Leverancier van ophangsystemen.

Antieke en nieuwe prenten van o.a. de Vechtstreek
Advies aan huis is mogelijk.

Vlietlaan 76, 1404 CE Bussum, tel. 035 - 693 30 69
na 19.00 uur: 06 134 60 394

Op 17 november is het maximum van de 
Leoniden, een zwerm van vallende sterren die 
uit het sterrenbeeld Leeuw lijken te komen. 
Deze meteoren worden veroorzaakt doordat 
de aarde opbotst tegen stofdeeltjes die de ko-
meet Tempel-Tuttle heeft achtergelaten in 
zijn baan om de zon. Wanneer de stofdeel-
tjes in de aardse dampkring binnendringen, 
verdampen ze en daarbij laten ze een lichtend 
spoor achter. De waarnemingsomstandig-
heden zijn gunstig: er is deze nacht weinig 
storend maanlicht. De Leoniden vormen een 
bijzondere meteorenregen. Met een zekere 
regelmaat is de zwerm namelijk bijzonder 
actief met wel duizenden vallende sterren 
per uur. Dat wordt dit jaar niet verwacht (de 
laatste keer was in 1966). Niettemin houden 
ruimtevaart organisaties ieder jaar weer rond 
deze tijd hun hart vast. De stofdeeltjes van de 
Leoniden zijn met ruim 70 km per seconde 
bijzonder snel en bij dergelijke snelheden kan 
ook een klein stukje ruimtepuin grote schade 
aanrichten. In ieder geval zijn vallende sterren 
deze nacht bijzonder helder. Ook zichtbaar in 
het sterrenbeeld Leeuw is Jupiter. Kijk op 28 
november rond middernacht naar het oosten, 
je kunt deze reuze planeet dan niet missen. De 
komende maanden is Jupiter goed te zien.

Op 5 december kun je de maan door de bomen 
zien schijnen. Het is bijna volle maan en de 
maan staat hoog aan de hemel. Mocht de Sint 
tijd hebben, dan kan hij deze dag in het oos-
ten het Zevengesternte zien flonkeren. Vlak 
ernaast staat de oranje-rode ster Aldebaran 

in het sterrenbeeld Stier. Een stukje verder is 
het prachtige wintersterrenbeeld Orion (in de 
vorm van een zandloper) zichtbaar. In de ko-
mende weken wordt dit steeds zichtbaarder. 
Kijk daarvoor ‘s avonds rond tienen naar het 
zuiden. Orion is niet alleen mooi, maar ook 
een prima sterrenbeeld om te testen of je kleu-
renblind bent. De ster linksboven is oranje/
rood, de ster rechtsonder is blauw. In het in-
frarood is het sterrenbeeld nog veel mooier, 
maar wanneer je dat kunt zien, dan wordt het 
tijd om de Gluehwein te laten staan. 

De jaarlijkse voorspelling voor de Vreelandse 
IJsclub. Momenteel is onze zon vrij actief; het 
aantal zonnevlekken heeft net haar maximum 
bereikt. In het verleden waren de winters on-
der vergelijkbare omstandigheden niet erg 
streng en niet goed genoeg voor een 1-steden-
tocht. In ieder geval neemt de zonneactiviteit 
nu af en de komende jaren wordt de kans op 
een strenge winter alleen maar groter. De 
grootste kans op een volgende 11-stedentocht
is in 2017/2018. 

H.L.

Hemel boven Vreeland

De collecte van Alzheimer Nederland in de 
week 3 t/m 8 november 2014 heeft  in Vree-
land €930,76 opgebracht. Hartelijk dank aan 
alle gevers en collectanten.
Met vriendelijke groet, H. Ackema, 
organisator Alzheimer collecte Vreeland
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w: www.orthodontiepraktijkhilversum.nl

Boerenkaas

Boerderij-ijs

Rondleiding

Bed & Breakfast

Groepsaccomodatie

Vergader- en
ontvangstruimte

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

www.dewilligenlogies.nl of www.dewilligenkaas.nl

Welkom
Groep 6, 7 en 8 mochten met z’n allen naar 
de generale repetitie van de musical ‘Grease’! 
Nieuwsgierig hoe die was? Lees dan de re-
censies geschreven door Renée, Puk, Noa en 
Abigail! 
Beau en Amy uit groep 6 hebben een puzzel 
gemaakt over de leuke dingen van Vreeland. 
En zijn jullie ook zo benieuwd wat er met de 
stenen verhaaltjes en tekeningen van vorige 
maand is gebeurd? De jury van Vreeland 750 
hebben ze ontvangen en in deze kinderpost 
lezen jullie hun reactie.....

Vreeland 750 jaar
Beste allemaal,
Wat hebben jullie allemaal enorm je best 
gedaan om een mooie bestemming voor de 
oude kasteelstenen te bedenken. We zijn er 
heel erg van onder de indruk. Heel erg be-
dankt dat jullie zo meedenken en zulke mooie 
plannen hebben gemaakt. Alle tekeningen en 
ideeën worden heel goed bewaard, want ze 
zijn heel belangrijk voor ons. Een professio-
nele jury is er nu mee aan het werk. Deze jury 
heeft weer veel verstand van wat nou het beste 
idee is om met al die kasteelstenen te doen. Ze 
gaan al jullie plannen lezen en bekijken; maar 
ook alle andere plannen die in het dorp zijn 
bedacht zullen moeten worden bekeken. Het 
zal niet makkelijk voor de jury zijn om een 
keus te maken uit alle inzendingen die bin-
nen zijn gekomen. Er zijn, ook dankzij jullie, 
veel ideeën binnen gekomen en er zitten hele 
goede tussen! We moeten iedereen dan ook 
nog een tijdje in spanning houden over de uit-
slag. Maar…als die er is, dan horen jullie die. 
Dat is zeker en daar zorgen we voor!

Groetjes van de jury en van iedereen die nu al 
bezig is om volgend jaar een mooi feestjaar te 
laten worden.

Grease de musical

Kijk eens goed naar deze foto.... Wie herken-
nen jullie allemaal? Hebben er ook meesters 
en juffen meegedaan aan de musical? Of mis-
schien je vader of moeder? Of de buurman? 
Tante? Heel veel Vreelanders hebben maan-
den geoefend en 7 en 8 november was het zo-
ver: de musical ‘Grease’! 

Recensie van: Renée:
‘Grease: A Star is Born’
Op de fiets mochten wij naar ‘Grease’, waar 

wij werden verrast op een echte musical! 
We mochten bij de generale zijn, terwijl alle 
kaarten al waren uitverkocht voor de echte 
opvoering.
Wat een fantastische middag in ons dorpje, 
met al die lieve en bekende  mensen die dans-
ten en zongen: Vincent, Liesbeth, Nicoline, 
Frederike en de Oma van Joshua, Meester 
Kees en Juf Carolien en nog veel meer, wat 
een feest heeft juf Sandra voor ons georgani-
seerd. Meester Ben vond ik de beste: die kan 
echt goed dansen en zingen, dat wist ik he-
lemaal niet. Gelukkig is hij onze gymmeester 
geworden en geen musicalster, want dat had 
zo maar gekund. Renée

   

Recensie van: Puk
‘Grease’
Op de fiets gingen Groep 8, 7 en 6 van basis-
school CSV Ridderhof waren donderdag 6-11 
naar de musical ‘Grease’ geweest. ‘Grease’ is 
een leuke romantische musical. Er zit humor 
in en het is leuk om naar te kijken. Ook krijg 
je er geen genoeg van het liefst zou ik hem nog 
een keer willen kijken, maar ja de kaartjes zijn 
al meteen uitverkocht. Wij hadden geluk dat 
wij hem mochten kijken met school. Het is 
ook een gezellige zaal met een mooi decor en 
de zitplaatsen zijn goed geregeld en de locatie 
is ook geweldig. Eigenlijk vind ik het jam-
mer dat hij is afgelopen. Er is ook een koor 
en dat past er echt bij net als de liedjes die de 
spelers zingen. Er zitten stoere rollen in maar 
ook tuttige en arrogante en vriendelijke maar 
ook hilarische de hoofdrollen waren Danny 
en Candy en ook nog de groep van Danny en 
de groep van Candy die bestaat uit de nerds 
en de pink lady’s. Zoals je ziet zitten er ver-
schillende leuke rollen in. Stel je voor dat jij 
uitgenodigd werd om in de musical Grease te 
spelen welke rol zou je dan willen? En er wa-
ren camera mensen en zang docenten, dans 
docenten en niet te vergeten de beste theater 
juf............. juf Sandra!!!!!! Na afloop kregen 
alle mensen die hadden geholpen een dave-
rend applaus en niemand was vergeten, ge-
lukkig maar, iedereen moet bedankt worden 
want het is de mooiste musical die ik ooit heb 
gezien!! Ik dacht dat de musical nog door ging 
maar jammer genoeg was het al tijd dat was 
jammer maar overal komt een eind aan en 
het was goed afgelopen. Na afloop gingen alle 
groepen weer naar school op de fiets en dat 
was ook gezellig natuurlijk maar de musical 
was nog gezelliger. Maar wat vast staat is dat 
het de leukste musical is die er bestaat!!!! 
Geschreven door Puk
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Vreeland        Breukelen      Bussum 
         

Huiswerkbegeleiding   &  Bijles
Arie Boutkan 06-23291162 www.studycompany.nl

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

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.

Kijk vooral op onze website: www.kroontweewielers.nl
Brugstraat 1, Nederhorst den Berg

Wat: Meer dan 3.000 m2 onbeperkt overdekt speelplezier 
 in hartje Amsterdam
Wie:   Alle kinderen van 0 tot 12 jaar
Waar: Mr. Visserplein 7, ‘oude’ autotunnel bij Waterlooplein
Ingang: Trap voor Portugese Synagoge
Prijs:     Speciaal voor lezers van deze krant is de  TunFun 
         entree € 6,00 i.p.v € 8,50. Begeleiders gratis
Hoe:     Minimaal één volwassen begeleider per 4 kinderen
Verder:  Deze bon uitknippen en voor korting inleveren 
         bij de kassa van TunFun! 
         Geldig voor 2 kids tot en met december 2014

VrB:

�

Recensie van: Noa
‘Grease’
‘Grease’ het is een romantische en leuke mu-
sical. En iedereen vond het leuk. Het was 
wel anders dan de echte film ‘Grease’. We 
zijn op donderdag met drie klassen van CSV 
Ridderhof naar de generale geweest groep 6, 7 
en 8. En het was super leuk. Iedereen was en-
thousiast. En er zaten veel grappen in. Zij spe-
len dan mee met de liedjes. En het word een 
fantastische show. En de musical is zo mooi 
dankzij Anna dansdocent en Ben zangdocent 
en natuurlijk juf Sandra de regisseur.
Hier zijn wat vragen en vul in.
Welk liedje vond jij het leukst? .................
En wie zou je willen spelen?.......................
En vindt jij de show leuk? ....................
Wat vindt jij de leukste rol? .....................
Wat zou jij doen als je op het podium staat? ..
Dit waren de vragen.
De hoofdrollen zijn Danny en Sandy. Zij zijn 
hopeloos verlieft. Maar als ze op school zijn 
doet Danny raar hij durft niet aardig te doen 
tegen Sandy omdat hij bij de stoere jongens 
hoort. Maar een hele tijd later komt Sandy he-
lemaal stoer aanlopen. En Danny niet meer in 
stoere kleding en ontstaat er verwarring.

Geschreven door Noa

Recensie van: Abigail
‘Grease’
Groep 6, 7 en 8 gingen donderdag mid-
dag naar de musical ‘Grease’. Het was super 
leuk het dak ging er af met alle liedjes. Er de-
den ook ouders mee van kinderen van CSV 

Ridderhof. Juf Sandra heeft het bedacht. Het 
was een hele leuke middag. De liedjes waren 
summer nights en Greased lightning. Wij gin-
gen op de fiets met groep 6, 7 en 8. Het ging 
over Danny en Sandy. En de pink ladies en de 
T birds. Het was super leuk.

Groetjes Abigail uit groep 7

Herfstknutselwerkje

Wil je ook deze mooie en gezellige herfst-
lichtjes maken? Dat doe je zo: Vraag of een 
volwassene je helpt met het strijken
Wat heb je nodig?
* herfstbladeren * lijm
* een thee- of handdoek * wit bakpapier
* een strijkijzer 
* glazen potjes
* theelichtjes

Hoe maak je het?
*  Zoek buiten in het bos een aantal mooi ge-

kleurde herfstbladeren.
*  Zijn de bladeren nat? Dep ze dan eerst even 

droog met een doekje.
*  Leg de herfstbladeren op een thee- of hand-

doek en gebruik het strijkijzer om de blade-
ren glad te strijken.

*  Pak een stuk bakpapier en plak de gladge-
streken herfstbladeren (met de gekleurde 
kant naar beneden) erop met hobbylijm.

*  Laat het bakpapier en de bladeren nu eerst 
goed drogen. Eventueel kun je — als de lijm 
droog is — nog een keertje met het strijkijzer 
over het bakpapier gaan, zodat de boel een 
beetje netjes glad is. 

*  Pak een glazen potje, knip een strook bakpa-
pier af die op het potje past.

*  Smeer de zijde waarop de bladeren zitten 
in met hobbylijm en plak de strook op het 
glazen potje.

*  Bijna klaar, alleen nog wachten totdat de 
lijm droog is.

Puzzel
Zoek de woorden:
Kinderen Vreeland  Dorpshuis
Maartenplijn Boterweg School
CSV Ridderhof Speeltuin Sproolaan
Nigtevechtseweg Oliebol Dorpfeest
Huttenbouw Vechtoever Kerk
Juf Sandra Dorpsstraat Amy Beau

Razende Reporters opgelet
We gaan in januari weer beginnen!
Zou jij wel journalist willen worden voor de 
Vreelandbode? Zit je in groep 5, 6 of 7?
We komen weer bij elkaar -  1x per maand 
- op woensdag middag van 13.30 tot 15.00 
uur van januari t/m juni. (Data volgen nog).
Er is plaats voor 9 kinderen (3 uit elke 
groep proberen we te kiezen). Vraag je het 
je ouders ook even? Net als vorig jaar ko-
men RR’s nog langs de groepen. Je kunt je 
daarna opgeven.  Een mailtje sturen naar 
aa.weijschede@wxs.nl kan ook. Tot gauw! 
Annelies

10% KORTING
op bijna alles
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Schoonheidssalon Diane
Voor verschillende soorten schoonheidsbehandelingen. 

Op onze website kunt u terecht voor informatie, maar ook 
voor online afspraken maken en uiteraard onze webshop.

Daarnaast voeren wij een uitgebreid assortiment 
schoonheidsproducten van het merk Webecos. 

In de maand november en december 20% korting 
op een dag- of nachtcrème van Webecos! 

www.schoonheidssalondiane.nl
Kleizuwe 109a Vreeland, 0294-230603

DEMPER CONSULTANCY

DCDC
DEMPER CONSULTANCY
FINANCIEEL ADMINISTRATIEF ADVIESBURO

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

Nigtevechtseweg 172 
3633 XX Vreeland

Mobiel 06-22992265

…..op zondag 30 november geeft 
Muziekvereniging De Vecht twee con-
certen in de RK Ludgeruskerk (Prinses 
Margrietlaan 1) in Loenen a/d Vecht met een 
hoofdrol voor Sinterklaas.
In deze humoristische muzikale vertelvoor-
stelling voor de minder-gelovigen gaan we 
op ontdekkingstocht in de geschiedenis van 
het Sinterklaasfeest. Op zoek naar het ware 
verhaal van Sinterklaas!
Onder leiding van dirigent Gerhart Drijvers 
zorgen het harmonieorkest van De Vecht 

en de Gooise Koorschool voor mooie mu-
ziek die bij het verhaal van de heilige Sint 
Nicolaas past.
De concerten beginnen om 14.30 en 16.30 
uur. Kaartjes kosten €7,50 en kunnen gere-
serveerd worden op reserveren@muziekver-
enigingdevecht.nl. Maar je kan ook aan de 
deur een kaartje kopen.
Sinterklaas: het ware verhaal is leuk voor 
jong (8+) en oud. Kom je ook?
 Tot ziens! Muziekvereniging De Vecht
www.muziekverenigingdevecht.nl

O... kom er eens kijken... bij MV De Vecht

Het is hartverwarmend hoeveel mooie kleding 
iedere maand binnengebracht wordt voor de 
Voedselbank Stichtse Vecht. En het kan niet op, 
want de organisatie krijgt regelmatig de vraag of 
er ook speelgoed ingeleverd kan worden. Speciaal 
voor 5 december houdt Kledingbank Breukelen 
daarom deze maand een speelgoedbank, onder 
dezelfde voorwaarden als de kledingbank. 
Op donderdag 20 november a.s. kunt u tussen 9 
en 11 uur naast uw winterkleding ook uw overtol-
lig speelgoed kwijt in het Bonifatiushuis aan het 
Kerkplein 18 te Breukelen. U wordt vriendelijk 
verzocht zowel het speelgoed als de kleding gesor-
teerd, schoon en heel aan te leveren. Verwassen 
en versleten kleding graag zelf deponeren in de 
bekende textielcontainers, want alles kan worden 
hergebruikt! De kledingbank is er iedere derde 
donderdag (kledinginzameling) en iedere derde 
vrijdag (kledinguitgifte) in de maand. Zie ook: 
www.kledingbankbreukelen.nl en www.facebook.
com/kledingbankbreukelen

Kledingbank zamelt speelgoed in

We willen graag dat Vreeland er goed uit ziet. 
Dat zijn gelukkig veel dorpsgenoten met ons 
eens. Zij lieten ons weten welke punten voor 
verbetering vatbaar zijn. Van overhangend 
groen tot verzakte bestrating, zieke bomen, 
slecht onderhouden plantsoenen. . . noem 
maar op. Soms alleen maar lelijk, soms zelfs 
onveilig of gevaarlijk. Omdat we ons ook re-
aliseren dat het budget van de gemeente niet 
tot in de hemel reikt, hebben we samen met 
de gemeente en de politie gekeken welke van 
deze zaken prioriteit verdienen, zodat de ge-
meente zijn onderhoudsplannen daarop kan 
aanpassen.  Zo houden we de vinger aan de 
pols en kunnen we er straks op 
toezien dat het budget van de 
gemeente aan de juiste dingen 
wordt besteed.  

Greif
De ‘zaak-Greif’ houdt de gemoe-
deren in het dorp flink bezig. De enquête die 
wij naar aanleiding daarvan rondmailden, 
heeft ons veel input gegeven voor een breed 
gedragen zienswijze op de plannen van Greif 
en de gemeente. Op donderdag 20 november 
hebben we een thema-avond georganiseerd, 
waarop voor- en tegenstanders hun standpunt 
komen verdedigen. De vestigingsdirecteur 
van Greif, Edwin Kielestein, zal zijn zaak na-
tuurlijk bepleiten. Jasper Folmer is als bewo-
ner van de Lindengracht in actie gekomen te-
gen de plannen en legt zijn bezwaren uit. Niels 
Molewijk zal de zienswijze van de Dorpsraad 

nader toelichten en Kees Vermunt zal het 
standpunt verduidelijken van de omgevings-
dienst regio Utrecht. Aansluitend houden we 
onze Algemene Leden Vergadering, waar wij 
graag horen hoe de leden van de dorpsraad 
vinden dat we nu functioneren.

Join the pipe
Bij het bankje naast de brug komt een ‘join the 
pipe’-tappunt. Dat is vooral goed nieuws voor 
alle fiets- en wandeltoeristen die door ons dorp 
komen: zij kunnen hier gratis fris kraanwater 
drinken of een flesje vullen voor onderweg. 
Handig als de brug toch open is! Dat tappunt 

danken we aan onze oud-burgemees-
ter Mirjam van ’t Veld, die bij haar 
afscheid deze ‘join the pipe’ kreeg 
aangeboden. Wij zijn er best trots op 
dat zij besloten heeft dat onze brug de 
beste plaats in de gemeente is om het 
tappunt te plaatsen en hebben haar 

namens het dorp van harte bedankt. 

Nieuwjaarsreceptie op 9 januari
Oja, en dan nog iets voor je (nieuwe) agenda. 
Volgend jaar is het feest in Vreeland. Maar dat 
wist je waarschijnlijk al. We beginnen het jaar 
natuurlijk met de Nieuwjaarsreceptie in het 
Dorpshuis. Dat doen we dit keer samen met 
het comité Vreeland 750, en de datum hebben 
we verplaatst naar 9 januari. We rekenen erop 
dat er dan nóg meer mensen in staat zijn de 
receptie te bezoeken, en zo het Vreeland-750 
jaar 2015 in stijl te beginnen.

Bericht 
van de 

Dorpsraad

Er gebeurt van alles...

ONTDEK WAAR EEN KLEINE 

DEALER GROOT IN KAN ZIJN!

• 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
Tel. 035 - 656 04 29 • www.kroegman-renault.nl

Kerstmarkt              Vreeland

Vrijdag 12 december a.s.                        14.30 - 19.00 uur
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Voor drukwerk 
dat communiceert

Nieuw Walden 6
1394 PB Nederhorst den Berg

Tel. 0294 - 256200 
info@dunnebier.nl 
www.dunnebier.nl

In het voorjaar ging er een schokgolf door 
Vreeland heen toen bleek dat Tierelantijn 
haar deuren zou sluiten. Facebook stroom-
de vol met reacties van dorpsgenoten die 
het o zo jammer vonden dat het winkeltje 
zou verdwijnen. Hoe staat het na ruim een 
half jaar met de overgebleven midden-
stand? Doen Vreelanders hun best om de 
bestaande winkels en kramen te behouden?

De zaak ‘In en Oud’ van Pauline van der 
Hoeden bestaat een jaar. In het pand van 
kapper Belleza verkoopt ze kado-artikelen, 
sieraden, woonaccessoires en vintagespul-
len.  Sinds een tijdje kunnen er ook meubels 
op maat worden gemaakt via haar en voor 
de komende feestdagen zijn er ook kinder-
boeken en kadootjes voor de jeugd aan het 
assortiment toegevoegd. ‘Ik wil met mijn 
winkel een impuls geven aan het winkelen 
in Vreeland. Dat is ook goed voor de plaat-
selijke horeca en indirect voor de huizen-
prijzen. Als er niets te beleven valt in het 
dorp, en je er ook geen brood meer kan 
kopen, wordt het minder aantrekkelijk om 
hier te wonen.’ Pauline hoopt dat er meer 
middenstand volgt. ‘Ik kan niet alles alleen 
doen op mijn paar vierkante meter.’ Met de 
verkoop gaat het op en neer, zo zegt Pauline. 
‘Ik kan er niet goed mijn vinger op leggen. 
Ik heb gezocht en zoek nog steeds naar het 
juiste assortiment.’

SERVICE
Volgens de kraamhouders van de donder-
dagmarkt op de Fetha is de loop en na de 
zomer een beetje uitgeraakt. Volgens Bas 
de Wit van de bloemenstal liepen de zaken 
goed maar is de continuïteit verdwenen. Er 
is nu besloten een gemeenschappelijke flyer 
uit te brengen om te klanten weer terug te 
krijgen. ’Dat drukwerk kost natuurlijk wel 
wat dus we kunnen niet bezig blijven. Ook al 
omdat het sta-geld flink omhoog is gegaan. 
En zoveel krijgen we daar van de gemeente 
niet voor terug. We klagen niet maar een 
beetje extra service van de gemeente zou fijn 
zijn. Dat er een keer extra geveegd wordt of 
zo.’’ Ook Thomas Meester van de viskraam 
van zeevishandel Van der Groep is niet pes-
simistisch. ‘’Het lijkt inderdaad wel of het 
ritme er een beetje uit is na de zomer maar 
we geven heus niet zomaar op. Het is soms 
makkelijker om naar een grote supermarkt 
te gaan, dat weet ik heus wel, maar kwaliteit 
verloochent zich niet en dat weten de Vree-
landers ook.’’

ALOYS
Over supermarkten gesproken. Hoe is het 
met de aanloop van de Dagwinkel? Eerder 
publiceerde de Vreelandbode een pleidooi 
aan dorpsgenoten om toch vooral bij Aloys 
Hageman te blijven kopen. Merkt hij daar 
iets van? ‘Ik heb er iets van gemerkt maar 
niet zoveel. Het aantal klanten is toch 10 a 
15 procent minder dan vijf jaar geleden’, 
aldus de supermarkteigenaar. Aloys en zijn 
team zijn inmiddels ook actief op Facebook 
en zetten social media in om producten en 
acties onder de aandacht te brengen. ‘We 
passen ons assortiment steeds aan. Zo ver-
kopen wij nu als enige spullen uit Vreeland 
die nergens anders te koop zijn. We probe-
ren op het beschikbare aantal vierkante me-
ters zoveel mogelijk te bieden.’ Gaat de aan-
houder winnen en blijft de enige supermarkt 
die Vreeland rijk is, gespaard? ‘Ik mag het 
hopen. T zou doodzonde zijn als blijkt dat 
ik t toch niet ga redden. Vaak word ik in een 
hoekje geduwd van ‘duur’. Inmiddels heb-
ben we echt veel producten goedkoper ge-
maakt.’ Over de suggestie om bijvoorbeeld 
op woensdagmiddag open te gaan, een vaak 
gehoorde opmerking in het dorp, moet Al-
oys even nadenken. ‘Als t moet dan moet ‘t. 
Maar liever niet!’

VINTAGE
En dan blijkt er toch nog een nieuw initiatief 
te zijn geboren. In het oude slachthuis van 
slagerij Dalhuisen is Mariëlle van der Paauw 
actief met haar bedrijf Meutt, Vintage huis-
raad. Marielle gaat eigenlijk pas in januari 
open en verkoopt haar spullen vooral on-li-
ne, via Facebook. Toch staat er in de ruimte 
in de Breedstraat al een collectie met kleine 
meubels en gebruiksvoorwerpen uit vervlo-
gen tijden. ‘Ik koop de spullen op, overal 
en nergens, en knap veel zelf op. Tot nu toe 
verkocht ik vooral online aan Amsterdam-
mers maar op afspraak kunnen Vreelanders 
hier ook komen kijken.’

En wat gebeurt er ondertussen met het ge-
zichtsbepalende pandje van de voormalige 
Tierelantijn? Navraag bij de gemeente leert 
dat het gebouwtje, behalve het deel door de 
brugwachters gebruikt wordt, voorlopig nog 
wel even leeg zal blijven. ‘De gemeente on-
derzoekt de mogelijkheden om hier verdere 
invulling aan te geven’, aldus een woord-
voerder van Stichtse Vecht.               M.A.v.S.

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

Vreelandse middenstand worstelt en
hoopt boven water te blijvenEnglish’

Yogalessen, Zwangergschapsyoga Ayurvedische massage en consulten
www.kayaveda.com  Middenweg 99 NdB  info@kayaveda.com
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“Bij ons elke dag het heerlijkste 
brood en banket in de omgeving. 
Verser en heerlijker kan niet”

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Hét adres in Vreeland voor
al uw DAGverse produkten. 

Iedere dag een ruim assortiment
heerlijk vers brood en 

diverse dag-aanbiedingen.

Vanaf heden ook diverse wisselende groenten 
van de zorgtuinderij uit Vreeland, ’s ochtends 

geoogst, meteen in de winkel. VERSER kan niet!

Verse appelsap van Buitenplaats ‘Vreedenhorst’.

Ook diverse soorten meel van onze eigen 
Korenmolen ‘de Ruiter’.

Uw adres voor leuke en originele kado’s
div. speciale streekprodukten maar ook

giftcards, kadobonnen, bioscoopbonnen ed.

Dagwinkel Aloys Hageman
Voorstraat 15, Vreeland
Tel: 0294-231514 
Fax: 0294-230559
Dagwinkelhageman@live.nl

Oer-Vreelander
Henriette Loenen (45) werd als Henriette 
Duran in Vreeland geboren en groeide samen 
met haar drie broers op aan de Lindengracht 
waar haar moeder nog steeds woont. “Ik was 
een nakomertje, scheelde negen jaar met mijn 
jongste broer. Ik had vier vaders! Maar tegen 
de tijd dat ik dat ging beseffen, gingen zij het 
huis al uit. Ik was dus heel lang alleen met 
mijn ouders. Dat leeftijdsverschil speelt nu 
niet meer. Hoe ouder je wordt hoe minder be-
langrijk het is.” Haar vader, Adrianus Duran, 
die 16 jaar geleden overleed, was een echte 
dorps man. Hij was één van de oprichters van 
de DOS (daarom heeft ze in haar jeugd zo fa-
natiek geturnd) maar hij was ook voorzitter 
van de ijsclub, hij zat in de kerkenraad, in het 
Oranje comité, in de sportraad van Loenen.  
“Je loopt in 30 minuten het hele dorp rond 
maar hij was met z’n hondjes altijd anderhalf 
uur onderweg.”

Van Spoorlaan naar Lindengracht en terug
De ouders van Henriette kwamen in 1951 naar 
Vreeland. Ze hadden elkaar in Schoonhoven 
leren kennen waar haar moeder op een dou-
anekantoor werkte en haar vader controles 
voor de belastingen in de buitendienst deed. 
Na hun trouwen hadden ze nog geen huis. Hij 
zat in de kost op de Loenense weg in Vreeland 
omdat hij werk had gevonden in Breukelen 
en zij bleef aanvankelijk thuis wonen. Dat 
veranderde toen ze een huisje kregen aan ’t 
eind van het Spoorlaantje bij het Amsterdam-
Rijnkanaal, huisjes die met de verbreding 
van het kanaal  moesten verdwijnen. De ver-
vangende woonruimte die toen werd aan-
geboden was dus op de Lindengracht waar 
Henriette een heerlijke jeugd heeft gehad: 
“De Lindengracht, dat is het mooiste wat 
er is. Fijner kan je niet opgroeien. Voor het 
grachtje, opzij het Boerenlaantje, achter de 
Boomgaard. Het schoolplein was toen nog 
in de Ruiterstraat, veel kinderen van dezelfde 
leeftijd dus dat was heel veel buiten spelen.” 
Dat ze nu zelf met haar gezin weer op de 
Spoorlaan woont is een grappig toeval.

Bestaat niet meer
Na de christelijke lagere school in Vreeland 
ging Henriette naar het Keuchenius op de 
Vaartweg in Hilversum, een christelijke 
Mavo die niet meer bestaat en opgegaan is in 
het Comenius. Daarna ging ze aan het werk 
bij Goma in ’s-Graveland, een bedrijf in bos-
bouw en watersportartikelen dat ook niet 
meer bestaat. Ze deed daar de boekhouding, 
offertes, inkoop en verkoop en daar leerde ze 
haar man Peter Loenen (jawel uit Loenen!) 
kennen. “Peter werkte bij de importeur Stihl 
van kettingzagen en bosbouwmachines. We 
hadden onderdelen nodig en toen zei dat 
meisje van Stihl: ‘Peter komt het wel even 

langs brengen, een hele leuke jongen!’” Dat 
was Henriette niet direct met haar eens maar 
toch sloeg 23 jaar geleden na een paar bezoek-
jes van Peter de vonk over. Eigenlijk hadden 
ze elkaar al veel eerder kunnen leren kennen 
omdat Henriette regelmatig in de Parachute 
kwam, de Vreelandse discotheek die begin 
jaren ’80 in het oude gemeentehuis gevestigd 
was. Peter kwam daar ook om zijn broer te 
helpen die discjockey was. Hun wegen had-
den elkaar al gekruist als in een film maar dat 
wisten ze toen nog niet. Uiteindelijk zijn ze 
snel getrouwd en kregen ze samen twee doch-
ters: Charlotte (20) (die lang op zaterdag in de 
Dagwinkel heeft gewerkt) doet nu HBO com-
municatie en Esmee (17) zit in Utrecht op de 
beautyschool, een kappersopleiding, maar 
haar grote droom is om uiteindelijk visagiste 
te worden. 

Dol op Texel
De schutting van de achtertuin heeft een op-
vallende kleur blauw, knalblauw. Een associ-
atie met Texel, het eiland waar ze al tien jaar 
helemaal gek van zijn. Dochter Charlotte ver-
telt hoe doortastend haar moeder kan zijn als 
ze eenmaal iets mooi vindt: “Ze kwam terug 
van vakantie en had iets gekocht in die kleur. 
Er was nog geen week voorbij of die schutting 
was  knalblauw geschilderd.” De hele familie is 
hierin eensgezind: geen plek op aarde zo mooi 
als Texel. Lekker bij de Koog op een camping, 
in de duinen, veel gezelligheid en niet hutje 
mutje. Hup weg, als het kan met de vouwwa-
gen, sowieso iedere zomervakantie maar ook 
graag een lang weekend tussendoor.

Weer aan het werk
Toen de kinderen op school zaten, diende 
zich bij toeval werk bij De Nederlanden aan. 
Na een paar dagen als kamermeisje ingeval-
len te hebben, vroeg de toenmalige eigena-
resse Carol Henriette om in vaste dienst te 
komen werken. Later werd dat huishoudelijk 
werk in het Kampje in Loenen. Eerst nog bij 
de zelfstandig wonende mensen, later op een 
meerzorgafdeling, een gesloten afdeling voor 
dementerende bejaarden en op een somati-
sche afdeling. Van het één rolde Henriette in 
het ander. Door al het werk aan te pakken dat 
langs kwam viel ze op en werd ze gevraagd 
als gastvrouw voor één van de huiskamers 
van het Kampje. “Er zijn twee huiskamers 
voor 22 bewoners. Je maakt het gezellig voor 
ze, je maakt een huiselijke sfeer en laat ze zich 
thuis voelen.” Ze draait veel onregelmatige 
diensten en dus ook avonden, weekenden 
en feestdagen. “Om het jaar met Kerst. Ook 
dit jaar van half één tot negen uur ’s avonds. 
En als ik daarna thuiskom gaan we aan het 
kerstdiner.” Het is werken in een team, een 
nauwe samenwerking met veel workshops en 
cursussen om de kennis over de doelgroep te 

Rondje Zuwe
door Renée Bink en

Pauline van der Hoeden
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J.K.H. Coers 
Machineverhuur

H.v.Viandenstraat 24 3633 CH Vreeland
 Tel: 0294-232293    mob: 06-23761193

Voor het leeghalen en aanleggen van uw tuin.
Voor het leveren en leggen van betonplaten.

Voor slootwerk en klepelen.

Tevens verhuur van elektrische rups schaar hoogwerker.
Lengte 1.20 m x breedte 80cm en hoogte van 3.80m

Werkhoogte 5.80m.

www.coersmachineverhuur.nl

Tel.: 0294 237 068    www.fysiotherapievreeland.nl

vergroten. “Je moet regelmatig afscheid ne-
men van mensen waar je heel intensief voor 
gezorgd hebt. Mensen die niets zelf meer 
kunnen en dat maakt het werk bijzonder en 
waardevol. Maar soms ben je ook wel blij dat 
het afgelopen is voor die persoon zelf. Het is 
een kwetsbare groep mensen en het is mentaal 
zwaar maar je krijgt er ook heel veel voor te-
rug.” Als ze tijd heeft is Henriette ook weer op 
het schoolplein te vinden tijdens de overblijf. 
“Als je kinderen van de CSV zijn, raak je het 
contact een beetje kwijt. Ik hoef niet overal in 
te zitten maar blijf wel graag betrokken. En 
het is een kleine moeite.” 

Import-Vreelander 
“Nou daar komen jullie ook lekker op tijd 
mee,” is haar eerste reactie op de uitnodiging 
voor dit  interview, “ik woon al  zeven jaar in 
dit dorp!” Gelukkig zegt ze dit met een brede 
grijns en vette knipoog. Het is al meteen hel-
der dat Rian Spenkelink (48) spontaan is, geen 
blad voor de mond neemt en over een gezon-
de dosis humor beschikt. Denk daar nog een 
licht Twents accent bij en er ontstaat direct 
een aardig beeld van deze Import-Vreelandse.

Veranderingen
“Ik gooi de boel hier iedere keer weer om en 
het liefst zou ik willen uitbouwen en alles weer 
nieuw”, steekt Rian meteen van wal in de met 
zorg ingerichte woonkamer van haar huis 
op de Ruiterstraat waar ze met partner Ron 
Beekes (57) woont. Zowel in haar werk als 
privé lijkt Rian altijd nieuwe uitdagingen op 
te zoeken die tot verbetering leiden. “Vroeger 
had ik dat ook met vriendjes, maar nu niet 
meer hoor”, zegt ze met de inmiddels beken-
de grijns en knipoog. “Waar zal ik beginnen?” 
vraagt ze beleefd. Bij het begin maar besluiten 
we. Rian is geboren in Wierden in een gezin 
met twee oudere broers. Haar moeder en één 
van haar broers wonen nog altijd in Wierden 
waar ze nog regelmatig langsgaat. “Ik kom 
uit een echt middenstandsgezin. Wellicht 
daarom dat ik het liefst alles zoveel mogelijk 
lokaal haal.” Zo komt ze bij Aloys voor méér 
dan die vergeten boodschapjes en gaat ze hier 
naar de kapper. “En dan maar piepen als hier 
straks alles weg is zeker? Nee, ik vind dat je er 
wel zelf aan moet werken om de luxe van het 
lokale aanbod hier te behouden.” De huisarts 
in haar vorige woonplaats Abcoude heeft ze 
echter nog altijd aangehouden. “Een soort 
van trouw en gewoonte van me, maar weer 
niet zo handig als ik hier dood lig te gaan en 
dokter Klever me dan niet wil komen redden.” 
Zien we nu weer die grijns? Ok, we dwalen af 
en gaan terug naar het begin. Rond haar vijf-
entwintigste vertrekt ze vanuit Wierden naar 
Amsterdam voor haar eerste baan als Account 
Manager bij een IT bedrijf. Via Amstelveen 
verhuist Rian uiteindelijk naar Abcoude waar 
ze 14 jaar heeft gewoond. Ze werkt dan bij de 
Rabobank als leidinggevende over de IT afde-
ling en woont samen met haar vriend in een 
heerlijk en ruim huis. Helaas slaat het nood-
lot toe en komt deze ‘liefde van haar leven’ 
te overlijden. Rian slaat zich door deze nare 
periode heen door nog harder te werken dan 
ze al deed en zet ‘de bloemetjes buiten’ in de 
tijd die overblijft. Het huis in Abcoude wordt 
haar echter te groot en Rian valt na een korte 
zoektocht voor dit huis aan de Ruiterstraat. 

“Deze woning aan het water was perfect voor 
mij als vrijgezel en een goede tegenhanger in 
mijn drukke bestaan.” 

Dierenvriend
Ondertussen springt kat Thom op tafel, wordt 
daar meteen semi-bestraffend door Rian afge-
haald en als een baby in haar armen gewiegd 
en geknuffeld. Op het vloerkleed ligt nog een 
kat tevreden te spinnen maar houdt zich ver-
der muisstil. “Ach ja, dat is Sam van buur-
vrouw Rinda die onlangs naar de overkant in 
het dorp is verhuisd maar hij komt hier nog 
steeds terug.” Poes Puck, die hier ook woont, 
is blijkbaar de hort op want die laat zich niet 
zien. “Het liefst zou ik ook nog een hond wil-
len, maar daarvoor heb je gewoonweg meer 
tijd nodig.” Gelukkig wonen er genoeg hon-
den in de straat. Laatst nog heeft ze de hond 
van de buren uit de Vecht gehaald die de wal 
niet meer opkon. “Als het moest was ik er zo 
ingesprongen.”

Chaos 
“Geef mij de chaos en ik breng de structuur 
weer aan.” Dit kom goed uit bij het werk van 
Rian. “Ik houd gewoon van hectiek en van de 
spontane dingen in het leven.” Momenteel 
werkt ze voor vier dagen in de week in een 
project als Manager bij de Belastingdienst en 
geeft leiding over een team van zo’n tachtig 
externe medewerkers. Partner Ron, die bij de 
NS werkt en voorheen zijn eigen IT bedrijf 
had, is zo’n zes jaar geleden bij haar ingetrok-
ken op de Ruiterstraat. “Heel toevallig kwa-
men we als oude vrienden weer op elkaars 
pad en sindsdien zijn we onafscheidelijk.” 
Samen met Ron en nog twee andere partners 
uit Loenen hebben zij het werving en selectie-
bureau ‘People & Beyond’ opgezet. Daarmee 
hebben zij nog in de Vreelandbode geadver-
teerd. “Momenteel doe ik de opdrachten voor 
People & Beyond in de uren na mijn werk en 
op de zogenaamde ‘vrije’ vrijdag, dat is uitste-
kend te combineren.”  

Rust en balans
In Vreeland vindt Rian de broodnodige rust 
die ze nodig heeft naast haar werk en drukke 
sociale leven. “Maar ook aan boord van onze 
zeilboot en tijdens de vakanties met Ron 
kan ik mijn hoofd weer heerlijk ‘leegmaken’. 
Helaas is buuf Rinda dus net verhuisd, dat 
vind ik echt heel erg jammer. Onlangs zijn er 
nog meer in hetzelfde rijtje verhuisd maar er 
zijn gelukkig ook al weer leuke nieuwe bewo-
ners voor teruggekomen.” Rian kwam zeven 
jaar geleden naar Vreeland, puur voor het 
kleinere huis met tuin aan het water, maar 
inmiddels voelt de Ruiterstraat als een soort 
van familie. Of ze voorgoed in Vreeland blijft 
wonen? “Het zou zomaar eens kunnen, voor-
alsnog ben ik hier helemaal in balans.”

Komt U ook op maandag 
zingen bij SURSUM CORDA?
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TAXI VAN WIJK

Ziekenvervoer (o.a.voor chemo, bestraling, dialyse)
Schiphol–Vreeland vanaf 47,= t/m 4 pers.
Schiphol-Vreeland vanaf 57,= t/m 7 pers.

Telefoon: 0294 – 291325 

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

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

Pin aanwezig!

auto oskamp
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• Ook voor uw winterbanden en opslag
• Originele VW- en Audi accessoires
• Onderhoud en reparatie aan alle merken
•  Voor nieuwe banden, uitlaten, accu’s, schok-

dempers etc.
• APK keuringen (gratis bij grote beurt)
• Taxatie schadeauto’s
• Plaat en spuitwerk
•  Demonteren / monteren van uw zomer-en   

winterbanden en het verzorgen van de opslag.
• Stalling en onderhoud voor uw oldtimer
•  Car cleaning Oskamp: gehele verzorging van 

interieur en exterieur van uw auto.

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

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

Tevens benzine verkoop
Open van ma. t/m vr van 07.00-18.30 uur
zaterdag van 07.00 - 17.00 uur

Jasper Folmer (36) woont nu zo’n vier jaar in 
Vreeland aan de Lindengracht. Samen met 
zijn gezin geniet hij nog dagelijks van de pret-
tige sfeer in het dorp en prachtige omgeving. 
Als ondernemer is Jasper veel in de natuur 
te vinden waar hij organisaties begeleidt met 
strategie- en innovatietrajecten. Toen Jasper 
in Vreeland ging wonen heeft hij zich niet ge-
realiseerd dat er gemiddeld zo’n 40 vrachtwa-
genbewegingen per dag op de Lindengracht 
zijn. Na een tijdje ook vaak ’s nachts wakker 
te worden van de vrachtwagens besloot Jasper 
samen met een aantal dorpsgenoten actie te 
ondernemen. Jasper: ‘De dorpskern is niet 
geschikt voor nog méér vrachtwagens en het 
ontbreekt de gemeente aan een integrale vi-
sie.’

Gelukkig leiden de gesprekken met de ge-
meente en Greif langzaam tot verbeteringen; 
zo heeft de gemeente verbodsborden geplaatst 
en heeft Greif een hek om het parkeerterrein 
geplaatst. Jasper: ‘Dergelijke oplossingen zijn 
op zich goed voor de overlast maar pakken 
natuurlijk niet de echte oorzaak aan. Het blijft 
een rare situatie dat de aanrijdroute van Greif 
dwars door een oude dorpskern gaat op een 
smalle tweerichtingsweg.’ 

Dubbele verfproductie 
Toen Greif aankondigde de verfproductie te 
verdubbelen, maakte Jasper zich dan ook zor-
gen om de consequenties. ‘De huidige situatie 
geeft dagelijks al overlast genoeg door de vele 
vrachtwagens die langs de huizen rijden en el-
kaar in de straat niet kunnen passeren. Toen 
Greif de verfproductie wilde verdubbelen, 
ben ik me in het dossier gaan verdiepen. Al 
snel viel mij op dat de gemeente voornemens 
is om de nieuwe vergunning eenvoudig toe te 
kennen op basis van eerder verleende vergun-
ningen en onderzoeken. Ze nemen niet de 
moeite om alles te actualiseren, ook zijn er be-
langrijke onderzoeken op het gebied van mi-
lieu en natuur onvolledig uitgevoerd. Je praat 
wel over het vervoer, verwerking en opslag 
van bepaalde stoffen door en nabij een dorp. 
Op z’n minst mag je dan verwachten dat de 
gemeente volledig en zorgvuldig een nieuwe 
vergunning verleent. Helemaal als ze op het-
zelfde moment bezig zijn met een woonwijk 
pal naast de fabriek en een bestemmingsplan 
waarbij een extra opslag voor gevaarlijke stof-
fen van Greif wordt opgenomen.’ 

Breed draagvlak omwonenden 
Er hadden meer mensen moeite met het 
voornemen van de gemeente om een verdub-
beling van de verfproductie te vergunnen. 
Folmer: ‘Dus staken we de koppen bij elkaar. 
Dat begon klein, maar toen het meer bekend 
werd, bleek dat veel omwonenden dagelijks 
overlast ondervinden en zich zorgen maken 
over de nieuwe plannen. Samen met mijn 
vriendin Cathinca Cortlever en Maike van 
der Donk ben ik langs de huizen gegaan om 
draagvlak en geld voor een zienswijze te ver-
zamelen. Met veel omwonenden hebben we 

gelukkig een gespecialiseerde advocaat kun-
nen betalen en is er een zienswijze ingediend 
bij de gemeente.’

Dorpsraad 
Folmer: ‘Ik heb goed contact met de dorps-
raad en voel me ook gesteund dat uit hun 
enquête bleek dat een overgrote meerderheid 
van de leden de huidige verkeerssituatie niet 
acceptabel vindt. Ik weet dat er mensen zijn 
die zeggen: Greif heeft in het verleden veel 
betekend voor de werkgelegenheid in het 
dorp. Maar, met alle respect: het was toen wel 
een andere fabriek. Groei van een dergelijke 
maakindustrie ben ik absoluut voor. Maar wel 
in balans met de omgeving, de infrastructuur 
en het welzijn van omwonenden.’ 

Stand van zaken
Binnenkort organiseert de dorpsraad een 
bijeenkomst waar Greif, de gemeente, de 
provincie en Folmer zijn uitgenodigd om 
dorpsgenoten goed te informeren. We zijn de 
website www.beschermdorpvreeland.nl ge-
start waar iedereen de laatste ontwikkelingen 
kan zien rond de verfverdubbeling en het be-
stemmingsplan. Ik blijf het kritisch volgen en 
hoop in gesprek met alle betrokkenen oplos-
singen voor de situatie voor elkaar te krijgen. 
Met alle plannen is het moment daar om een 
integrale oplossing voor de situatie met elkaar 
te realiseren!
Binnen enkele weken komt de gemeente met 
een reactie. Dan kijken we wat de volgende 
stap wordt. Weer geld inzamelen en verder 
procederen is misschien nodig. Maar hope-
lijk kijkt de gemeente nog eens goed naar de 
plannen; de groei van Greif richting een verf-
fabriek, een geschikte ontsluiting/infrastruc-
tuur en een nieuwe woonwijk. Het kost in-
middels redelijk wat tijd. Gelukkig vind ik het 
leuk om dingen uit te zoeken en hopelijk kan 
ik samen met anderen iets betekenen voor het 
welzijn van ons prachtige dorp.’ C.L.

De Schijnwerper: Jasper Folmer 
‘Dorpskern is niet geschikt 
voor nog méér vrachtwagens’

Iedere maandagmiddag, van september tot 
mei, wordt er van 13.30 tot 16.30 in ’t Web 
een kleinschalige bridgemiddag georgani-
seerd waarbij u als bridgeliefhebber van har-
te welkom bent. Als u zelf met een partner 
komt, kunt u gewoon maandagmiddag rond 
13.15 binnenlopen. Als u geen eigen bridge-
partner heeft, meldt u dat dan bij mevrouw 
Ida Dolman (tel. 0294 232448) of bij me-
vrouw Tiny Frowijn (tel. 0294 231904). Ook 
voor overige informatie. Gezellig als u eens 
binnen loopt in het dorpshuis ’t Web, Spin-
nerie 15, 3632 ET Loenen a/d Vecht waar u 
gratis voor de deur kunt parkeren.

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

Onderhoud + APK

Schadeherstel, Taxatie en Reparatie

Afwikkeling met verzekering

Gratis vervangende auto

Halverwege de Kleizuwe staat aan de rech-
terhand, op nummer 5, een charmant hou-
ten huis. Het dateert uit 1931, toen deze 
rechterhelft van de Kleizuwe nog onder 
Kortenhoef viel (tot 1989). Het huis is niet 
voor niets van hout. Er moest in die tijd in 
hout worden gebouwd vanwege de ligging in 
de buurt van fort Kijkuit. In de zogenaamde 
Kringenwet van 1843 was bepaald dat in een 
straal van 600 meter rond een fort alleen 
in hout gebouwd mocht worden zodat, als 
de vijand naderde, het schootsveld snel vrij 
gemaakt kon worden voor een beter zicht. 
Houten huizen waren natuurlijk veel snel-
ler afgebroken (of afgebrand) dan stenen 
huizen. In een iets grotere kring mocht het 
onderstel van steen zijn, maar moest de 
opbouw in ieder geval van hout zijn. Nr. 5 
staat 800 meter van het fort af. Stonden er 
al bij een fort huizen van steen, kregen die 
een symbool op de voorgevel geschilderd als 
teken dat zij in nood mochten worden afge-
broken. Dit symbool was een cirkel met een 
schuine streep erdoor. Op een paar huizen 
aan de Mijndensedijk in Loenen is dit sym-
bool nog te zien. 
De Kringenwet werd in de jaren ’50 opgehe-
ven, toen de Hollandse waterlinie definitief 
zijn defensieve functie verloor. (De wet is 
overigens voor ons landschap heel belang-
rijk geweest, omdat er dankzij deze wet nog 
steeds veel open ruimtes in de buurt van for-
ten zijn). 

In de schitterende tuin van het houten huis 
met de grote waterpartij werden flamingo’s 
gehouden. Zo kreeg het huis de naam ‘het 
huis met de flamingo’s’ later Flamingostate. 

De Provinciale weg was er nog niet bij de 
bouw van het huis (die werd pas in 1939 aan-
gelegd), dus de waterpartij voor het huis liep 
direct door in de Wijde Blik. Na 1945 kwam 
de familie Bongenaar hier wonen. Zij had-
den een reclamebureau dat later Concreet 
Euromarketing zou heten. Vandaar dat deze 
naam op de oude ansichtkaart staat vermeld. 
Naast het huis werd een nieuw houten huis 
gebouwd waar het reclamebureau naar toe 
verhuisde. Nummer 5 werd nu bewoond 
door de familie Van de Boom die hier wol 
verkocht, het wolhuisje. Van heinde en verre 
kwam men hier wol halen. 

Vandaag de dag ziet het huis er nog hetzelfde 
uit, zoals te zien is op de recente foto. Wel 
zijn de bomen, die op de oude foto nog staak-
jes zijn, fors uitgegroeid zodat het zicht wat 
belemmerd wordt. En het was nu heel wat 
gevaarlijker om vanuit de berm deze foto te 
maken. In de tijd van de prentbriefkaart re-
den er hoogstwaarschijnlijk nog nauwelijks 
auto’s op de provinciale weg. Dat is nu wel 
anders! 

J.J.

Vreeland vroeger...Vreeland vroeger...

Flamingostate

en nu!
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Saskia
    BROCANTE -CADEAUX

KERSTVERKOOP

vrijdag 5 december 10.00-17.00 uur
zaterdag 6 december 10.00-17.00 uur
zondag 7 december 11.00-17.00  uur
vrijdag 12 december 10.00-21.00 uur 

zaterdag 13 december 10.00-17.00 uur
zondag 14 december 10.00-17.00 uur

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

kerstkransen en landelijke meubeltjes. 
Lindengracht 6, 3633 AT Vreeland, www.saskiabrocante.nl

12eBarn sales in Christmas style

Om 12 uur staat de ontbijt/lunch tafel bij 
Sander, Esther en de tweeling Luna en Swaan 
(15 jaar, 3e klas VWO, Broklede) in hun ge-
zellige huis aan het Maartenplein klaar. Voor 
Esther is het inmiddels lunchtijd, zij is een 
ochtendmens. Luna en Swaan komen met 
natte haren naar beneden en Sander begint 
eerst even met een kopje espresso. Kort na-
dat Sander en Esther vanuit Utrecht naar 
Vreeland verhuisden, is de tweeling hier 
geboren. Alhoewel, tweeling.... Officieel is 

Swaan een dag ouder dan Luna, zij werd 
voor middernacht geboren en Luna na mid-
dernacht. Tijdens een reis door Thailand, 
leerden ze dat Luna eigenlijk ouder is. Hier 
zeggen ze dat de sterkste van de tweeling de 
andere “naar buiten duwt” en de sterkste is 
de oudste. Toen de kinderen naar de basis-
school gingen, was er sprake van verhuizen 
richting een stad. Maar daarvan waren Luna 
en Swaan zo in tranen dat de hele familie 
heeft besloten in Vreeland te blijven!

Aan tafel bij...
“Op een zondagbrunch bij Sander, Esther, Luna en Swaan”

“Interklaas e dansi”

Misschien heeft u hem al gehoord? De nieu-
we Sinterklaashit: “Interklaas e dansi”? Nee, 
het is geen tikfout! Want zing je drie keer 
Interklaas, dan klinken de tweede en derde 
toch weer heel vertrouwd. Speciaal voor de 
opnames van dit liedje is het “Kleine Kunst 
Kinderkoor” opgericht. Vijftien zangers van 
theaterschool Kleine Kunst uit Vreeland 
mochten dit swingende lied in de Fendal stu-
dio zingen tijdens de cd-opnames. Ook werd 

in de brede school CSV Ridderhof een deel 
van de videoclip opgenomen. De kinderen 
voelden goed aan waar Interklaas voor staat: 
samenwerking, gelijkwaardigheid en een-
heid. Boodschapper Interklaas draagt dit uit 
en maakt daarmee een einde aan alle discus-
sies. We hopen Interklaas dit jaar in Vreeland 
in levende lijve te mogen begroeten. 
De videoclip is te zien op 
http://youtu.be/QjbPtHsxrbc.

Het jaarlijkse trefbal-toernooi voor alle 
groepen 8 uit Vreeland en Loenen  was weer 
een groot spektakel! Het was dit jaar het 34e 
toernooi voor organisator meester Ben. Alle 
deelnemers zijn nooit eerder zo dicht bij el-
kaar geeindigd. CSV Ridderhof werd twee-
voudig winnaar, zowel het jongens- als het 
meisjes team ging met de beker naar huis!

Trefbal-toernooi

Ontbijt & Lunch
Catering op locatie

Private dining
Locatie verhuur

Keuken trends & kado’s
Casa Foodstore & Catering

Albert Cuypstraat 27
1072 CK Amsterdam

020 3343854 | info@casafood.nl
www.casafood.nl

Kerstmarkt Vreeland
Vrijdag 12 december a.s. 14.30 - 19.00 uur

koopavond


