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Goed nieuws is dat u tegenwoordig on line kunt bestellen bij de
Dagwinkel en dat uw boodschappen thuisbezorgd worden! Ook
goed nieuws zijn de vele activiteiten de komende maand, goed om
de invallende herfst leuk in te vullen. Zo is er de traditionele Einde
Brugseizoensborrel, zijn er diverse cursussen en workshops te vol-
gen en kunt u naar Kasteelconcerten op Slot Loenersloot. Of u gaat
schaatsen op de kunstijsbaan in Nederhorst, met korting naar
Handels Messiah in het Concertgebouw waar twee Vreelanders zin-
gen in het prachtige KCOV koor of naar het Vechtstreekmuseum
waar Vreeland tentoongesteld wordt in de expositie ‘De zeven we-
reldwonderen van Stichtse Vecht’. De enthousiaste Heleen
Kouwenhoven is de import Vreelandse van deze maand, Oer-vree-
lander is Sander Fine, en Johan Meijer van het gelijknamige timmer-
bedrijf staat deze maand in de rubriek Bedrijvigheid.  In de schijn-
werper staat regisseur Jelle van Doornik, die al tijden bezig is met
het filmen van het wel en wee in ons dorp voor de Vreeland 750-do-
cumentaire.  Alles over de wintertijd die deze maand ingaat leest u
in ‘De hemel boven Vreeland’ en de grote veranderingen in het in-
terieur van de Grote Kerk worden beschreven in Vreeland Vroeger
en Nu. Dit en nog veel meer biedt u hopelijk weer lang leesplezier!

De redactie.

Op zondag 27 oktober ‘viert’ Vreeland traditie-
getrouw het einde van de dagelijkse bediening
van de Van Leerbrug. Het zomerseizoen is dan
definitief afgelopen. De borrel wordt gehou-
den naast de brug en alle Vreelanders zijn van
harte welkom. Dit jaar zijn ook burgemeester,
wethouders en alle fractie-voorzitters van de
gemeenteraad Stichtse Vecht hiervoor uitge-
nodigd.  Dit biedt u de mogelijkheid met de

politiek te spreken over het onderzoek naar het
op afstand bedienbaar maken van de brug en
wat de gevolgen hiervan zouden zijn voor ons
dorp. Iedereen neemt zelf glazen, drinken
en/of wat hapjes mee, wat gebroederlijk ge-
deeld wordt. Brugwachter Jaap zorgt voor
brandende vuurkorven. Start om 17.00 uur.
Komt allen!!

GRIEPVACCINATIE
Dinsdag 29 oktober 2013 van 16.00 tot 18.00 uur

Praktijk Dr. Klever, Maartenplein 11 Vreeland

De glazenwassers uit Vreeland sinds 1988 
Het zichtbare verschil tussen jongens 

die ramen lappen en echte glazenwassers

Rob van der Linden, Vossenlaan 20 
tel: 06-45453555  email: cleanglasmanagement@gmail.com

CGM

Van de redactie

Einde seizoensborrel Van Leerbrug

Tijdens de EHBO-oefenavond begin oktober
werd Henk Griffioen opeens naar voren ge-
roepen. “Ik wist helemaal nergens van. Twee
heren van het districtsbestuur spraken hun
waardering uit voor mijn 40-jarig lidmaat-
schap en mijn inzet. Bovendien kreeg ik de zil-
veren Tilanus penning en een draaginsigne.
Eerlijk, ik was blij verrast.” Voordat Henk naar
de bijeenkomst ging had zijn vrouw Stannie
nog gevraagd of hij zich niet moest scheren.
Henk: “Ik dacht achteraf dat zij ervan geweten
moest hebben, maar het tegendeel was waar.
Wie het wel wist, was mijn dochter Martine,
die ook bij de EHBO zit. En natuurlijk Vincent
Stapper, die dit in werking heeft gezet.”
De EHBO, afdeling Vreeland, heeft in tegen-
stelling tot veel andere dorpen een enthousias-
te groep deelnemers van wel veertig mensen.
Henk: “Dat is best bijzonder. We zijn aanwezig
met onze EHBO-koffer bij allerlei activiteiten,
zoals polowedstrijden, het Dorpsfeest, de
Kerstmarkt, Koninginnedag, de brommer
race, noem maar op. Eind oktober starten we
weer met het opleiden van 8 nieuwe leden.
Daar kunnen er overigens nog twee bij!” Als

we vragen wat Henk zoal heeft meegemaakt in
zijn rol als EHBO’er noemt hij de reanimatie
van een dorpsgenoot, die nu gelukkig nog
steeds leeft. Maar ook een verschrikkelijk on-
geluk jaren geleden op de brug bij de N201,
waarbij twee mensen het leven lieten. 
Niet alleen Henk Griffioen, maar ook Sim van
der Spoel en Maarten Boelhouder werden tij-
dens de oefenavond toegesproken. Na het be-
halen van hun EHBO-diploma vijftien jaar ge-
leden, hebben zij namelijk trouw alle bijscho-
lingen gevolgd, zodat hun diploma geldig
bleef. C.L.

Henk Griffioen over EHBO onderscheiding
“Ik wist van niks”

Het gemak dient de mens en dat geldt ook voor
Vreelanders. Vanaf nu kunt u ook digitaal uw
boodschappen bestellen bij de Dagwinkel van
Aloys Hageman. Op deze manier krijgt u uw
spullen op een afgesproken tijdstip thuis be-
zorgd. Hageman kwam op het idee na samen-
spraak met een aantal dorpsgenoten. 
Dennis van Genderen: ‘Wij bestelden vaak on-
line bij een grootgrutter, erg handig. Maar je
gunt Aloys natuurlijk nog meer die omzet. En
zo werd dit plan geboren. Hij kan ook aan huis
leveren en zo heeft het dorp er ook nog wat
aan!’

Aloys Hageman hoopt zijn dorpsgenoten van
gemak te dienen. Nu bezorgt hij ook al bood-
schappen maar op kleinere schaal.  ‘Mail mij
een lijst boodschappen en wij maken het in
orde. Voor een bedrag van meer dan € 35,- re-
ken ik geen bezorgkosten. Alles daaronder
breng ik weg voor € 2,50. Vermeld duidelijk het
adres en een telefoonnummer.’
Boodschappenlijsten kunnen worden ge-
stuurd naar: Dagwinkelhageman@live.nl. Het
is wel zaak dat de consument zich van tevoren
op de hoogte stelt van het assortiment van de
Dagwinkel! M.A.v.S.

Digitaal bestellen bij Aloys
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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. ondersteuning tel. 233159
Dierenartsenpraktijk Loenen
Spinnerie 2, 3632 ET Loenen
tel.: 231315
Dorpsraad Vreeland
p/a Nigtevechtseweg 9, 3633 XR Vreeland
tel.: 231558 of 06 15908850
e-mail: info@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 
Bibliotheekpunt Vreeland
in CSV Ridderhof
Openingstijden tot 30-6-13:
Dinsdagmiddag 13.30-15.00 uur
(tijdens schoolvakanties gesloten)
Meer informatie: 
www.bibliotheekavv.nl

Agenda

De Vreelandbode is een uitgave van Stichting

Vreelandbode (KvK 30238883)

Rek. 11.27.81.632 t.n.v. St. Vreelandbode

Postadres: p/a Duinkerken 5, 3633 EM

Vreeland. Email: info@vreelandbode.nl

Voorzitter Stichting Vreelandbode:
Karin van Dis.

Redactie: Sandra Boogert, Pauline van der

Hoeden, Juliette Jonker, Renée Bink, Connie

Lohuis, Marie-Anne van Stijgeren en Barbara

Mees.

Met medewerking van: 
Harold Linnartz, Lis van Haagen en Pieter

Hoekstra.

Contactpersoon verenigingen: 
Sandra Boogert.

Advertenties: Pauline van der Hoeden:

info@vreelandbode.nl

Administratie: Carola Marseille (penn.). 

Website: Rens van der Meer. 

www.vreelandbode.nl

Kopij voor de volgende Vreelandbode ui-

terlijk 13 november 2013 inleveren via

info@vreelandbode.nl. De volgende Vree-

landbode komt uit op 21 november 2013.

Drukwerk: Dunnebier Print. 

De redactie behoudt zich het recht voor om de

aangeleverde teksten in te korten, danwel niet

te plaatsen, zonder opgaaf van redenen.

Belangrijke telefoon-
nummers en adressen

Kerkdiensten

Colofon

19 okt Ophalen oud papier
21-25 okt Herfstvakantie CSV Ridderhof
26 okt Oktoberfest Lokaal Zuid
27 okt 03.00 uur start Wintertijd 
27 okt Einde Brugseizoensborrel 17.00 u
31 okt Vreelandse Vrouwenborrel 

Lokaal Zuid
1 nov VRDGMDDGBRRL Lokaal Zuid
3 nov Gin &Tonic proeverij in

De Nederlanden 
5 nov Najaarsvergadering 

Bedrijfsvereniging
7 nov Thema avond Dorpsraad
8 nov Filmavond Filmhuis Loenen
11 nov Sint Maarten
14 nov Lezing ‘Vondsten uit de Vecht’, 

HKGL, Dorpshuis
23 nov Bezoek van Sinterklaas
23 nov Sperwerreünie Lokaal Zuid
26 nov Rampoefening Greif
1 dec Kinderconcert MV De Vecht
5 dec Sinterklaasavond
13 dec Kerstmarkt Vreeland

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

Iokai-Shiatsu
manuele lichaamstherapie

praktijk Henk Kieviet

Let op!
Tierelantijn past de openingstijden per 1 no-
vember aan. Op donderdag is de winkel al om
10.00 uur geopend en op dinsdag zijn ze geslo-
ten.

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

Protestantse gemeente Vreeland

3 nov. 10.00 uur Ds. R. van Zwieten

3 nov. 10.00 uur Ds. R. van Zwieten,

10 nov. 10.00 uur Ds. P. Hoekstra

17 nov. 10.00 uur Dhr. C. Boers

24 nov. 10.00 uur Ds. P. Hoekstra

1 dec. 10.00 uur Maj. R. P. Fennema
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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

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

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

Huttenbouwen, dit jaar de twaalfde editie, was
weer een gezellige week. Het weer was prach-
tig en de kinderen werden wederom enthou-
siast geholpen door de – vaak nog fanatiekere
– timmerouders. Deze zomer deden maar
liefst 110 kinderen mee, waardoor dit jaarlijk-
se evenement één is waar ouders rekening mee
moeten houden bij het plannen van de vakan-
ties!
Mede dankzij de vele sponsors – die ons elk
jaar weer helpen – werd het een groot succes.
Reuze bedankt, Simon en Tineke, voor jullie
enorme gastvrijheid op jullie boerderij. Het is
tenslotte niet niks om drie dagen lang zoveel
ouders en kinderen op je erf te hebben. En ook
Kees Beelaerts bedankt voor het gebruik van
het bos voor de spooktocht. En daarnaast be-
danken we ook de firma Greif, dit jaar de
grootste leverancier van de pallets. Voor het
comité was dit zeer welkom. Daarnaast onze
dank aan drukkerij Dunnebier, die wekelijks,
vanaf begin april, een hoeveelheid pallets heeft
geleverd. En dan waren er ook nog pallets van
123inkt, hovenier Leurs en bouwbedrijf Bon
die ook nog een kleine attentie leverde in de
vorm van een waterpasje en pen met notitie
blokje. Wij willen ook alle andere pallet leve-

ranciers bedanken.
Verder bedanken wij de vele andere sponso-
ren: Kaasboerderij De Willigen voor de 125
overheerlijke ijsjes, Joop Bremer voor de AA-
drinkflesjes, Paul Zuidervaart van Lokaal Zuid
voor de prijs van de hut die ‘ het meest netjes
en schoon’ werd gebouwd. Nelly Jillissen van
het Dorpshuis voor de limonade en de koffie-
zetapparaten en de firma Driessen voor de ge-
bruik van de bouwkranen en shovels, en de
tokkelbaan op de donderdag avond.
Zoals ieder jaar moesten alle huizen op vrij-
dagochtend weer verdwijnen en hebben zo’n
50 ouders geholpen met de sloop. Al het hout
werd in 2 grote containers geladen en naar een
Biomassainstallatie van een neef van Simon
van der Paauw gebracht. En zo zijn we ook nog
eens milieubewust bezig! 

Als laatste een oproep om ons team te verster-
ken. We denken aan iemand die in de maan-
den voorafgaande aan het huttenbouwen kan
helpen met het verzamelen van pallets.
Alvast tot volgend jaar! 

Groeten van het huttenbouw comité Vreeland:
Reinko, Casper, Wim, Nelly, Anne, Jeanine, Kees

Bericht van Huttenbouw Comité

Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de
brand die op maandagochtend 30 september
woedde in het voormalig clubhuis van ‘vv
Sperwer’ op het Sperwerveld. De brand, waar-
bij het gebouw geheel verloren ging,  brak rond
7.15 uit. 
Tot eind 2012 was het gebouw in gebruik als
clubhuis van de Duivenvereniging ‘de
Postjager’. De Dorpsraad was in overleg met de
gemeente om de ruimte over te nemen voor
onder meer opslag van de spelletjes/materia-
len van het Oranjecomité. Reinko Abels van de
Dorpsraad is teleurgesteld: “Het was een hart-
stikke leuk gebouwtje. Een deel kon voor op-
slag worden gebruikt en er waren al gesprek-
ken over mogelijke activiteiten die daar plaats
zouden kunnen vinden. Het overleg over het
huurcontract met de gemeente zou vrijdag 4
oktober afgerond worden. Het is echt zonde!” 
Brandweercommandant Hoogendoorn kon
ten tijde van het ter perse gaan van de
Vreelandbode nog niets melden over de oor-
zaak van de brand. “Bij de brandweer is nog
niets bekend over de oorzaak. Er waren wel bij-

zonderheden, maar die zullen pas na een even-
tueel onderzoek bekend gemaakt worden. De
brand werd vooral van de buitenkant bestre-
den. De brandweermannen en vrouwen van
de post Loenen konden niet veel meer doen
dan op een veilige manier de brand te blussen.” 

Het Oranjecomité is nu op zoek naar een op-
slagplaats voor de spelletjes wat dichter bij het
dorp. Op dit ogenblik is de opslag in de Nes.
Wie een idee heeft voor opslagruimte kan dit
melden bij één van de leden van het
Oranjecomité.

Gebouw op Sperwerveld afgebrand

GIN & TONIC PROEVERIJ 
Zondag 3 november 2013 organiseert de Nederlanden 

een Gin & Tonic proeverij in samenwerking met Vanilla Venture.
De proeverij is van 1500 – 1800u in De Nederlanden in Vreeland.

De proeverij wordt begeleid door een professionele cocktail
shaker en door DJ Silvain. Uiteraard zullen culinaire hapjes van 

de hand van Wilco en zijn team niet ontbreken.
Wil je er bij zijn? Kaarten zijn 49,95 en te reserveren via 

info@nederlanden.nl of 0294 232326.

KERST
Op Eerste Kerstdag serveren wij een 4 gangen Kerstlunch 
en een 6 gangen Kerstdiner. Op Tweede Kerstdag serveren 
wij alleen een 6 gangen Kerstdiner.Voor meer informatie 

en het menu, kijk op www.nederlanden.nl 

Met een culinaire groet,
De Nederlanden

Wilco en Caroline Berends     
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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

Bed & Breakfast

Groepsaccomodatie

Vergader- en
ontvangstruimte

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

www.dewilligenlogies.nl of www.dewilligenkaas.nl

Boerenkaas

Boerderij-ijs

Rondleiding

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

“WIJ ZIJN VERHUISD”
Vreelandseweg 37A Nederhorst den Berg

Eind november een gezellige openingsborrel!!
We werken alleen op afspraak, 

bereik ons op 0294-255425 info@enerki.nl
Wij ontvangen u graag in ons schoonheidsatlier

In 2015 bestaat Vreeland 750 jaar. Een mooie
aanleiding voor een bijzonder, gefilmd docu-
ment: Tijdens de geplande feestweek over twee
jaar moet een documentaire over ons dorp, en
vooral over de stuwende krachten er achter,
feestelijk in premiere gaan. Dorpsbewoner en
professioneel regisseur Jelle van Doornik
(1946) grijpt de gelegenheid aan om met een
filmwerkgroep aan de slag te gaan. 

Kracht van de enkeling
“In eerste instantie dachten we aan een speel-
film maar dat bleek budgettair erg lastig. En
een documentaire is net zo waardevol, wellicht
waardevoller. We zijn toch begonnen zonder
budget. Ik ben maar gewoon van start gegaan
en heb zelf wat geïnvesteerd in spullen. We wil-
den bepaalde belangrijke momenten niet mis-
sen. We hopen echter nog wel wat geld op te
halen voor een aantal jubileumactiviteiten.”
De filmwerkgroep bestaat behalve uit Jelle ook
nog uit Eshe Reijnders, Mario Verweijen en
Sandra Boogert en wordt ondersteund door
Hans Duran. Een aantal evenementen (onder
meer de kerstmarkt, het countryweekend, hut-
tenbouwen en het brugconcert) is al gefilmd
maar Jelle wil er niet alleen maar een aaneen-
schakeling van evenementen van maken. “Het
gaat vooral om de drijvende krachten achter
die evenementen. Dat maakt het zo interes-
sant. In de kracht van de enkeling schuilt de
dynamiek van het geheel. Ik denk aan mensen
als Johan Beukenboom, Sandra Boogert en
Lodewijk van Monsjou. Als je die niet hebt,
valt het stil. Ik heb inmiddels al tig terrabytes
aan materiaal dus het wordt nog een hele klus
om alles te spotten en te monteren. Want ook
dat ga ik waarschijnlijk zelf doen.”

Televisie
Van Doornik, die met zijn schoolgaande zoon
en dochter op een woonboot woont aan de
Nigtevechtseweg, kan bogen op een lange car-
rière bij de film en televisie. Hij regisseerde be-

kende series als Coverstory, Kanaal 13 en
Switch. Ook tekende hij voor diverse televisie-
films. Jarenlang gaf de Vreelander les aan de
Nederlandse Film en Televisie Academie
(NFTA) in Amsterdam. Om precies te zijn: hij
was studieleider van de afdeling regie.
Tijdens zijn drukke werkzaamheden in de
hoofdstad en Hilversum wilde de filmmaker
de drukte van de grote stad ontvluchten en zo
stuitte hij in 1979 op een woonboot in
Vreeland. “Toen ik lange dagen maakte in
Amsterdam, sinds een jaar of twee doe ik dat
niet meer, had ik niet zo veel tijd om om me
heen te kijken in het dorp. Nu kan ik dat wat
meer. En ik vind het een ontzettend leuk dorp.
Het is mooi en heeft een hele authentieke sfeer.
De combinatie van import en oer-Vreelanders
is grappig. Mooi dat dat goed harmonieert. Nu
ik me, ook door de film, wat meer verdiep in
de mensen, leer je elkaar snel kennen.”

Fly on the wall
Jelle legt zich heden ten dage toe op zijn eigen
bedrijf: Britannia Film. “Ik ben meer reactief
dan proactief. Ik hou erg van observerende do-
cumentaires. Ik heb geen zin meer in lange rei-
zen en langdurig research voor een film. Het
drama wat ik maakte was vaak zo groot. Nu
lijkt het me fijn om ‘mooi klein’ de levensge-
schiedenissen van bepaalde mensen te verfil-
men met een interessant verhaal. Dat zou ik
wel leuk vinden.”
De documentaire over Vreeland wordt in 2015
uitgezonden door RTV Utrecht en is dan ook
verkrijgbaar op dvd. M.A.v.S.

De schijnwerper
Regisseur Jelle van Doornik

OKTOBERFEST 26 oktober
Na het succes van vorig jaar, is er ook dit jaar
een bierfestijn met bijbehorende schlagers,
vlechtjes, worsten, bierpullen, lederhozen en
de ENIGE ECHTE BAVARIA BIER BABES in
Lokaal Zuid!!! Een unieke kans om je profiel-
foto weer eens te updaten en samen met de
BABES in onze fotostudio te worden vastge-
legd. Deuren open vanaf 21.00 uur.
Thematische kleding zeer gewenst.

SPERWER REUNIE 23 november
Inmiddels is deze Vreelandse voetbalclub, des-

tijds met een eigen veld en kantine aan de
Kleizuwe, opgegaan in het huidige De Vecht.
Maar wat vele (nieuwe) inwoners niet weten is
dat er voor een hele grote groep maar één ech-
te voetbalclub was: v.v. Sperwer! Vanaf 21.00
uur is Lokaal Zuid (deze avond weer even om-
gedoopt tot Taveerne de Vecht) het podium
voor alle oud leden en overige geïnteresseer-
den om elkaar weer eens te ontmoeten. Op de
hoogte blijven van meer Sperwer-nieuws of
leuke teamfoto’s uploaden kunt u altijd via
deze link: https://www.facebook.com/sper-
wervreeland.voetbalvereniging?fref=ts

Lokaal Zuid organiseert

Ondernemers uit Vreeland opgelet! Heeft u
een eigen bedrijf, groot of klein, dan bent u van
harte uitgenodigd voor de ledenvergadering
van de bedrijfsvereniging op dinsdag 5 no-
vember om 20.00 uur in Lokaal Zuid. Op deze
avond kunt u netwerken met andere onderne-
mers. Met uw bijdrage van € 140,- per jaar

helpt u mee de activiteiten in Vreeland in stand
te houden. Zo organiseert de bedrijfsvereni-
ging onder andere het Dorpsfeest, de
Kerstmarkt, Paaseieren zoeken en de intocht
van Sinterklaas. Aanmelden voor de avond is
niet nodig. Loop gewoon binnen en sluit je
aan!

Najaarsvergadering Bedrijfsvereniging
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Lekker liggend op de bank
een hoorspel luisteren.

Zoals Millennium! Met Victor Reinier
en Rifka Lodeizen.

Voor Vreelanders speciale kortingen!

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

Voorstraat 21
Tel: 237304
Ook te koop bij Tierelantijn

Onthaasten, stress verminderen of simpelweg
beheersing krijgen over ons lichaam, Hatha
Yoga helpt hierbij. Janneke Roelofs (60) weet
het als geen ander. In oktober geeft ze al weer
dertig jaar haar yogalessen in het Vreelandse
Dorpshuis, een initiatief van Cursusproject
Loenen. Sommige deelnemers zijn haar al die
jaren trouw gebleven en zijn nu dik in de tach-
tig.   Janneke: “Het is toch geweldig als je op die
leeftijd nog steeds zelf je veters kunt strikken.
Het is belangrijk zo lang mogelijk soepel te blij-
ven en de spieren op lengte te houden. We
doen altijd drie kwartier oefeningen en het
laatste kwartier gaan we ontspannen. Daarbij
letten we al die tijd goed op de juiste ademha-
ling. Door aan yoga te doen voorkom je licha-
melijke klachten.” Hatha Yoga is volgens
Janneke afgestemd op de westerse mens. En
aan dat jubileum doet Janneke niets aan. “Ik ga
gewoon lekker door.”

Lekker lang lenig
Piet en Helga van den Akker uit Loenen zitten
nu al weer zes jaar bij Janneke op yoga. Piet is
de enige man in de groep van twintig deelne-

mers. Meer mannen zijn volgens hem zéér
welkom. Piet: “Het is heerlijk ontspannend. Je
bent even weg uit de turbulente wereld die bol
staat van de keuzestress. Mijn vrouw en ik vin-
den dit een goed lokaal initiatief van het
Cursusproject. Als ik thuis niet in slaap kan
vallen, dan doe ik even wat yoga oefeningen.”
Karen Hoefnagel uit Vreeland vindt ook al
weer zes jaar rust en ontspanning bij Janneke.
“Je gebruikt spieren die je normaal niet ge-
bruikt en je blijft lekker lenig. Het is niet pres-
tatiegericht en als je een keertje niet kunt is dat
ook niet erg.” Dieuwer Elema knikt instem-
mend. Ook zij vindt het uurtje inspanning én
ontspanning heerlijk.

Gratis proeflessen
Tot slot benadrukt Janneke dat geïnteresseer-
den drie keer een gratis proefles kunnen vol-
gen. “Aan kijken doen we niet, je mag wél mee-
doen!” Dus wie interesse heeft kan op dinsdag-
middag 13.30 naar het Dorpshuis om de spie-
ren te strekken. Let op! Wél een deken of slaap-
zak meenemen.

C.L.

Jubileum yoga-docent Janneke Roelofs

Op 7 november 2013, is de thema avond,
waar iedereen van harte welkom is.
Onderwerpen zullen onder an-
dere zijn: het voormalig CSV ter-
rein, parkeerproblematiek rond-
om de school, en verdere mede-
delingen. Vanuit de gemeente
zijn de wethouders Jaap
Verkroost en Klaas Wiersema
aanwezig. We hopen op een grote opkomst!

Nieuwjaarsreceptie
Dit jaar zal anders dan andere jaren de

nieuwjaarsreceptie niet op 1 ja-
nuari maar op 12 januari 2014 om
15.00 uur plaats vinden. Tijdens de
nieuwjaarsreceptie zal het comité
Vreeland 750 een kostuumpresen-
tatie verzorgen van Middeleeuw-
sche kledij. Reserveer alvast dit

moment in uw agenda!

Bericht van de Dorpsraad

Bericht 
van de

Dorpsraad

Op dinsdagavond 26 november zal van 19.00 -
21.30 uur een rampenoefening plaatsvinden
bij Greif met externe hulpverleners. 
Dorpsbewoners zijn van harte welkom om te

kijken wat er allemaal gebeurt bij het bedrijf.
Er kunnen hulpverleningsvoertuigen met sire-
ne door het dorp rijden op weg naar de oefe-
ning. Schrik dus niet, het is een oefening!

Ramp-oefening Greif

Op zaterdag 12 oktober jl. werden veel
Vreelanders opgeschrikt door het lawaai van
een rondcirkelende helikopter. Al snel beek dat
er – rond zes uur in de avond – een inbraak was
gepleegd in de Jan van Dieststraat. De deur van
de woning was opengebroken. Getuigen had-
den de politie gebeld, die onmiddellijk in actie
kwam en ook Burgernet inschakelde. Leonie
Bosselaar, woordvoerder politie, legt uit: “We
hebben sporen onderzoek gedaan, getuigen
gehoord en een helikopter ingezet. Getuigen
hadden de inbrekers – een man en een vrouw
–namelijk weg zien rijden in een auto. We we-
ten dat er in ieder geval sieraden zijn gestolen.

We vinden het goed dat de Vreelanders zo alert
zijn. Het blijkt maar weer dat inbraken op alle
tijdstippen worden gepleegd én echt niet al-
leen in de nacht. Het was rond zes uur name-
lijk nog licht.” Bosselaar adviseert Vreelanders,
die zich nog niet hebben aangemeld bij
Burgernet.nl, dit alsnog te doen. “Wanneer er
dan iets in jouw postcodegebied gebeurt, krijg
je daarvan melding op je mobieltje.” De zoek-
tocht naar de daders is overigens nog in volle
gang. Tot slot zegt Bosselaar: “Hoe beter het
huis beveiligd is, hoe langer het duurt voordat
de inbrekers binnen zijn. De kans is dan groter,
dat ze afhaken en van de inbraak afzien.”    C.L.

Daders inbraak nog niet gepakt

Op vrijdagavond 8 november draait Filmhuis
Loenen de film Her name was Sarah. 
Deze film gaat over een Amerikaanse expat-
journaliste Julia, zij werkt anno 2002 aan een
stuk over de Vel d’Hiv (een sportstadion waar
op 16 juli 1942 duizenden joden, in het bijzon-
der kinderen, werden gedeporteerd in Parijs).
Ze ontdekt dat een langbewaard geheim het lot
van haar schoonfamilie linkt aan het lot van
een joodse familie. Filmhuis Loenen heeft als

doel om goede films te vertonen, waar je na af-
loop over door kunt praten. De film wordt ver-
toond in het gebouw van de Vecht & Angstel
kerk, Rijksstraatweg 139, Loenen aan de Vecht.
Inloop met koffie en thee vanaf 19:30 uur, de
film start om 20:00 uur. De toegang is gratis,
maar een kleine bijdrage om de kosten te dek-
ken wordt gewaardeerd. Na afloop is er een
hapje en drankje. www.vechtenangstelkerk.nl.

Filmavond in Filmhuis Loenen
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E-mail klopperaannemers@planet.nl Telefoon 0346 - 251639

Dames - Herenkapsalon

Kerstman, Sinterklaas
en Pieterknecht kunnen 
hier ook voor een kado 

of kadobon terecht!

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

Johan is geboren in Vreeland op de Nigte-
vechtseweg 47, bij de tweede molen, precies op
de grens van Vreeland en Nigtevecht. Hij komt
uit een groot gezin met tien kinderen die alle-
maal op een boerderij geboren zijn. De ouder-
lijke boerderij is een stolpboerderij gelegen in
de Hoekerpolder en wordt nu door de oudste
broer Jan bewoond samen met zijn vrouw. In
het begin werden voornamelijk koeien en
schapen gehouden maar nu bijna alleen nog
maar kippen. Onder het piramidevormige dak
bevinden zich het woonhuis en de stal. In de
loop der jaren hebben hier heel wat Meijertjes
gewoond want de boerderij is al door de over-
grootvader van Johan gekocht. Johan heeft tij-
dens zijn timmerwerkzaamheden aan het ou-
derlijk huis eens de datum 1877 gevonden en
dat lijkt na wat rekenwerk aardig te kloppen.
Johan is gehecht aan die plek en hij kijkt er nu
ook sinds zeven jaar op uit. “Ik denk dat de
boerderij ooit ergens anders gestaan heeft
want de hoofdconstructie, de balken en hout-
verbindingen van de kap zijn ouder dan de
boerderij zelf. Hergebruik dus.”
Bij zo’n oude boerderij staat vaak een huisje
waar de grootouders gaan wonen als één van
de zonen de boerderij overneemt. Zo ook aan
de Nigtevechtseweg. Maar vader Kees Meijer,
beter bekend als de eierboer, koos ervoor ‘in
het dorp’ te gaan wonen. En dat kwam Johan
goed uit want hij had Willemien leren kennen.
Eigenlijk ging hij nooit op vakantie maar één
van de weinige keren dat hij dat toch deed, ont-
moette hij in een zomerkamp voor Christelijke
jongeren aan de Bodensee, Willemien: “En
toen was het gauw voor elkaar.” Willemien

komt uit Zwaanshoek, van een akkerbouwbe-
drijf in de Haarlemmermeer: “Vandaar dat ze
goed kan aarden in het vrije veld.”
Inmiddels hebben ze in die zeven jaar drie kin-
dertjes gekregen: Christiaan, Alexander en
Janine. Prachtige namen: “Ja, daar is hij wel
wijs mee.” Maar het huisje werd natuurlijk al-
ras te klein en dus deed Johan waar hij goed in
was. Hij maakte het huis twee keer zo groot en
zette er een andere kap op waardoor er enorm
veel ruimte op de verdieping kwam. Plaats
voor vier slaapkamers, een badkamer, kantoor
en nog wat ruimtes. Dat vindt hij één van de
leukste onderdelen van zijn vak: onhandige
zolders verbouwen tot een volwaardige verdie-
ping waarbij de ruimte zo optimaal mogelijk
wordt gebruikt. Johan werkt veel samen met
zijn jongste broer Adriaan die net als hij na de
lbo in Hoevelaken een timmeropleiding heeft
gevolgd. Op de vraag of hij nog hobby’s heeft,
moet hij lachen: “Ja, vrouw en kinderen.”   R.B.

Bedrijvigheid in Vreeland
Timmerbedrijf Johan Meijer

APK
REPARATIE

ONDERHOUD
SCHADEHERSTEL

VERKOOP EN SERVICE
ALLE MERKEN AUTOMOBIELEN

AUTO SPIJKER BV
WWW.AUTOSPIJKER.NL

Slootdijk 9 • 3632 AM  
Loenen aan de Vecht  
Tel.: 0294-23 14 42 • Fax: 0294-23 22 03 
INKOOP - VERKOOP AUTO’S

Wij repareren alle merken auto’s TEGEN ZEER AANTREKKELIJKE PRIJZEN!
TEGEN ZEER AANTREKKELIJKE PRIJZEN!

Vrijdagavond koopavond tot 21.00 uur

JUBILEUMAANBIEDING

GRATIS APK
in combinatie met 

aircoservice voor 35,-

APK 15,- 
INKOOP 

EN 
VERKOOP

Wij verwelkomen steeds meer klanten uit een grote regio waaronder uit:
STICHTSE VECHT   LEIDSCHE RIJN   DE RONDE VENEN

  trawZ  4002  0,3 4A iduA 13.250,- 
Alfa Romeo Spider  1998  Geel    5.350,- 
Fiat Punto 5drs    2005  Zwart   6.250,- 
Ford Focus    2001  Blauw    2.750,- 
Mercedes Vito    2012  Zwart   26.950 ex btw
Renault Scenic 1,6    2000  Grijs   1.850,- 
Renault Twingo 1,2 Automaat  2005   Paars    4.950,- 
Renault Clio 1,2    2009   Grijs   7.450,- 
Toyota Yaris  Automaat  2006   Wit   4.950,- 
VW Polo  Automaat  2000   Grijs   4.350,- 

Zie de complete actuele voorraad van circa 55 occasions op onze website!

Ford Fiesta 1,3  Automaat 1996 Rood € 1.450,00 

Ford Focus 2001 Blauw € 2.750,00 

Hyundai Getz 2004 Grijs € 4.950,00 

Kia Cee d 1,6 2009 Geel € 9.450,00 

Kia Picanto 1,2 2012 Zwart € 9.850,00 

Mercedes Vito 2012 Zwart € 26.950,00 ex btw

Mini One 2003 Geel € 6.950,00 

Peugeot 206 1,4 2004 Grijs € 4.450,00 

VW Polo Automaat 2000 Grijs € 4.350,00 

De provincie Utrecht wil ‘ver-rommeling’
op de Vecht tegengaan. Daar zijn een
aantal regels voor opgesteld.
Wat is ‘ver-rommeling’? Rommel maken,
daar waar het niet moet. Het gaat hier
over boten, schepen en andere drijvende
voorwerpen.
Die worden via een bepaalde regelgeving
als rommelig beschouwd. Deze regelge-
ving valt buiten het bestaande onthef-
fingssysteem voor woonschepen en arken.
Een klein, slecht onderhouden en verveloos
bootje wordt niet als rommelig beschouwd, om-
dat het korter is dan 7 meter, en geen opbouw
heeft. Een schip wat goed onderhouden is en
glanzend in de lak staat, wordt wel als romme-
lig beschouwd, omdat het langer is dan 7 meter.
Ook de zeiltjalk ‘Vrouwe Cornelia’, afgemeerd
langs het woonschip van mijn buren, valt onder
de afdeling rommelig, en moet dus weg. De
‘Vrouwe Cornelia’ is het schip waar elk jaar Sint
Nicolaas mee wordt binnengehaald.
Hier in de buurt is het een van de meest door
passanten gefilmde en gefotografeerde objecten

op het water. In het oude gemeentehuis in
Loenen hing destijds een mooi oud schilderij
van een zeilende tjalk op de Vecht. Het zou zo-
maar de ‘Vrouwe Cornelia’ kunnen zijn. 
Ze is een sierraad voor haar omgeving, maar ze
mag niet op haar huidige ligplaats blijven, om-
dat ze ‘verrommelt’.

Hans Jans 
Nigtevechtseweg 170 ws, 
3633 XX Vreeland
Tel 0294 251207
e-mail:  h.jans12@kpnplanet.nl 

Op en woensdagavond 23 en 30 oktober en 6
en 13 november houden Loes Trieling en
Dorien Heusinkveld bijeenkomsten om

“Christus dichter bij de mensen te brengen die
Hem nog niet kennen”. De bijeenkomsten
worden gehouden in het Dorpshuis en zijn van
19.00 uur tot 20.30 uur.

Dorpshuis

Lezers schrijven  

‘Ver-rommeling’
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De lijstenspecialist van klassiek tot modern

Restauratie en verkoop van schilderijen, lijsten en grafiek.

Leverancier van ophangsystemen.

Antieke en nieuwe prenten van o.a. de Vechtstreek

Advies aan huis is mogelijk.

Vlietlaan 76, 1404 CE Bussum, tel. 035 - 693 30 69

na 19.00 uur: 06 134 60 394

Cursus Intuitief Schilderen
Kijk voor meer info op www.dieuwerelema.nl, 
kijken naar: Cursussen/Workshops

Dieuwer Elema,
creatief therapeute/maatschappelijk werkster
Jan van Dieststraat 1, 3633 CL Vreeland
tel  : 0294-234536 mob.: 0611096274 
email : info@dieuwerelema.nl

Praktijk voor Creatieve Therapie

NIEUW = TWEE GANGEN, TWEE TIENTJES
Kies op ma-di-wo uit onze speciale menukaart

een voor+hoofdgerecht of een hoofd+nagerecht
voor slechts € 20! Eet smakelijk.

26/10 = OKTOBERFEST
Schlagermuziek, Bierpullen en Lederhozen

Met unieke fotoshoot met Bavaria Bier Babes

De ontwikkelingen die er zijn bij de voorberei-
dingen op het Vreelandse jubilieumjaar 2015
zijn nu ook te volgen via een website:
www.vreeland750.nl. Heb je nieuws, wil je een
activiteit opzetten of aanschuiven bij een be-
staande werkgroep, geef het door aan
info@vreeland750.nl en doe mee! Iedere inzet

is welkom. Zo is er begin oktober een inspire-
rende bijeenkomst geweest met verenigingen
en stichtingen waarin we brainstormden over
ideeën en hun betrokkenheid tijdens het jubi-
leumjaar. Je kunt 750 jaar Vreeland ook volgen
via Facebook en Twitter, beiden vanaf de web-
site te bereiken. 

Website 750 jaar Vreeland live

Op 27 oktober wordt om drie uur ’s nachts de
klok een uurtje teruggezet. De wintertijd is be-
gonnen, en je ‘wint-er tijd mee’. De nacht duurt
een uurtje langer; ’s ochtends is het een uur eer-
der licht, en ’s avonds wordt het nu opeens
vroeg donker. De wintertijd is trouwens de
‘juiste’ tijd. De zomertijd is ooit ingevoerd met
het idee om energie te sparen. In de zomer
komt de zon zo vroeg op dat het al licht is voor-
dat de meeste mensen opstaan. Door de klok
te verzetten lijkt de zon later op te komen en
weer onder te gaan. Hierdoor is het 's morgens
langer donker, en blijft het 's avonds juist lan-
ger licht. De periode van daglicht komt zo be-
ter overeen met de periode waarin de meeste
mensen wakker zijn en energie gebruiken.
In de winter werkt dit niet – rond de jaarwisse-
ling zou het pas rond 9 uur ’s ochtends licht
worden – vandaar dat 27 oktober de tijd weer
terug wordt gezet. Tijdens de ‘juiste’ tijd staat
de zon om 12 uur ’s middags op haar hoogste
punt, afhankelijk waar je je in een tijdzone be-

vindt. In Vreeland geldt de MET – Middle-
European Time – en we liggen vrij westelijk in
deze tijdzone, waardoor bij ons de zon pas
rond half een op haar hoogste punt staat. In de
zomer is dat dus om half twee ’s middags. Hoe
dan ook, de nachten worden langer, en omdat
ze eerder beginnen, is er meer tijd om naar de
Hemel boven Vreeland te kijken. Op 22 okto-
ber en 17 november is de kans op vallende ster-
ren groot. De stofdeeltjes die nu in onze atmos-
feer verbranden stammen van de komeet van
Halley (22.10) en Temple-Turtle (17.11). Op
12 november is rond 18 uur Venus in de
avondschemering te zien. Twee dagen later
komt rond 21 uur Jupiter op in het oosten en is
dan de hele nacht te zien. En mocht u op 3 no-
vember rond 13 uur net in Centraal Afrika
zijn; geniet dan van de zonsverduistering. U
hoeft zich geen zorgen te maken over
zomer/wintertijd – deze is in dit deel van
Afrika niet van toepassing.

H.L.

Hemel boven Vreeland

Op 16 oktober opent de tentoonstelling ‘De ze-
ven wereldwonderen van Stichtse Vecht’ in het
Vechtstreekmuseum in Maarssen. Zoals u al-
len weet is Vreeland een van die wereldwonde-
ren, dus zullen diverse facetten van ons dorp
ook op deze expositie getoond worden. Er zijn
prenten en oude foto’s te zien van Vreeland, ar-
cheologisch materiaal dat hier is opgegraven
vanaf de 14de eeuw en natuurlijk zullen de di-
verse publicaties over Vreeland getoond wor-
den, waaronder een hele stapel Vreelandbo-
des! De overige zes wereldwonderen zijn: de

Vecht, Slot Zuylen, buitenplaats en klooster
Doornburgh, het Amsterdam-Rijnkanaal, de
Bethunepolder en Business Universiteit
Nyenrode. Het belooft een gevarieerde ten-
toonstelling te worden waar al het moois van
onze gemeente belicht wordt. U kunt de expo-
sitie tot 1 juli 2014 bekijken in het
Vechtstreekmuseum aan de Diependaalsedijk
19b, Maarssen (naast Goudestein).
Openingstijden: woensdag, zaterdag en zon-
dag van 14-17 uur. 
Voor info: www.vechtstreekmuseum.nl.

Vreeland tentoongesteld

De HKGL organiseert donderdag 14 novem-
ber in het Dorpshuis een lezing over archeolo-
gische vondsten in de Vecht. 
Soms raken verleden en heden elkaar heel di-
rect. Het baggerproject waarbij de bodem van
de Vecht wordt ontdaan van de giftige sliblaag
is daar een goed voorbeeld van. Bij deze werk-
zaamheden komen uiteraard veel voorwerpen
uit het verleden aan de oppervlakte. 
Johan Langelaar uit Maarssen werkt bij Archeo
projecten met specialisatie metaal en conser-

vering. Hij is de man die bij het baggeren vond-
sten selecteert. Hij zal ons vertellen hoe hij
deze  bijna onmogelijke taak uitvoert. Maar
ook natuurlijk wat er zoal naast fietswrakken,
accu’s en schroot aan waardevolle objecten te-
voorschijn komt. Hij heeft beloofd een keuze
uit deze objecten mee te nemen
De meest spectaculaire vondst was een
Karolingisch zwaard. 
Aanvang: 20.00 uur. HKGL-leden gratis, niet-
leden € 2,- incl kopje koffie.

Lezing archeologische vondsten
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w: www.orthodontiepraktijkhilversum.nl

auto oskamp

G
e
w
o
o
n
S
e
r
v
i
c
e

• 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

Welkom!
Hallo allemaal! Gaat het goed met jullie? Het is

al weer oktober! De herfst is al volop bezig en

soms is het koud en soms is het lekker warm.

Sinds de laatste Vreelandbode is er weer veel

gebeurd hier. De schoolreisjes zijn geweest,

theaterschool Kleine Kunst had de voorstelling

“poets”, groep 7 en groep 8 gingen langs de

deuren met de kinderpostzegels en het was na-

tionale appelplukdag. 

Schoolreisje
Schoolreisje was super leuk .

We gingen naar de spelerij!

Eerst gingen we spelen in de speeltuin ,

Daarna gingen we naar de uitvinderij.

We hebben daar allemaal dingen gemaakt, zo-

als ketingen, armbandjes& sleutelhangers.

Het was echt een top dag !

Ik dacht dat het er echt veel anders uit zag.

Het heeft echt heel veel kleuren!

Ik vond het echt heel erg leuk.

Tip: je moet er zeker een keer naar toe gaan

Groetjes, Puk 8 jaar

Uitstapje naar de boer
De kinderen van groep 3 zijn een ochtend bij

boer van Schaik in Loenen geweest. Daar heb-

ben ze hele leuke dingen gedaan en geleerd.

Met een klein groepje gingen de kinderen bij-

voorbeeld vogels zoeken met de verrekijker,

visjes vangen in de sloot, het paard borstelen,

de geitjes voeren en de kleine poesjes aaien.

Maar het allermooiste was dat er een kalfje

werd geboren. De kinderen zaten heel stilletjes

op een rijtje te kijken hoe het kalfje werd gebo-

ren. Het is een jongetje en de kinderen hebben

een naam bedacht: ‘Riddertje’.

Poppenkastconcerten
Tijdens de repetities van Muziekvereniging De

Vecht staan soms twee mensen door de ramen

te kijken en te luisteren naar de muziek. We

hebben ze zelfs een keer houterig zien dansen

Verkoop 
Mode/Accessoires

Geschenken
Per 1 november nieuwe openingstijden

Wo van 10.00 tot. 13.00 uur 
Do van  10.00 tot 18.00 uur
Vr van.  10.00 tot. 18.00 uur

Za van  10.00 tot   16.00 uur  

Brugwachtershuisje 
Voorstraat 13 Vreeland Tel 0294 234994

(toen leken ze wel erg op Jan Klaassen en

Katrijn)! Wij hebben geprobeerd om met ze te

praten maar tegen de tijd dat wij naar buiten

kwamen, waren ze alweer weg. Wie zouden

deze twee kunnen zijn? Kom op zondag 1 de-

cember naar het Kinderconcert van

Muziekvereniging De Vecht en dan zal het on-

getwijfeld een stuk duidelijker worden. In de

volgende Vreelandbode komt meer informa-

tie, maar houdt ook onze website in de gaten

(www.muziekverenigingdevecht.nl). 

Kinderpostzegels
Groep 7 en 8 verkopen kinderpostzegels, want

dat is goed voor kinderen in arme landen. Met

de verkoop van kinderpostzegels halen we geld

op. Wat gestuurd word naar arme landen. Met

het geld dat we ophalen hebben zij een betere

toekomst. Door een filmpje hebben wij gezien

hoe dat werkt. Je kan daar op kopen: feestda-

genkaarten van blond, altijd goed kaarten,

buurman en buurman kaarten, kinderpostze-

gels van Anton corbijn en pleisters van pal

frank. Wij (niet onze klas) hebben 295,- euro

op gehaalt. Groetjes Julia en Merle

Recept met appels
Hebben jullie ook appels geplukt? Of heb je

veel appels uit de tuin? Dan wil je vast wel eens

wat anders dan een appeltje uit de hand. Hier

een lekker recept voor een nagerecht dat je

thuis kan proberen. Wel even aan een volwas-

sene vragen of ze willen helpen he?!

Appelbladerdeeg taartjes

Stap 1. Laat 10 plakjes bladerdeeg op het aan-

recht ontdooien. Dat doe je ongeveer 15

minuten voordat je begint met dit recept.

Stap 2. Knip een stuk bakpapier af en leg dit op

een bakplaat, het bakpapier moet er pre-

cies in passen. Laat de oven warm wor-

den op 200 graden.

Stap 3. Duw met een appelboor het klokhuis uit

2 stevige appels. Snij de appels in dunne

plakjes. Als je geen appelboor hebt, kan

je natuurlijk ook met een mes de appel in

dunne schijfjes snijden.

Stap 4. Leg de bladerdeegvelletjes op een snij-

plank. Leg de appelplakjes in het midden

van elk velletje. Snij een rondje uit het

bladerdeeg, om de appelplakjes heen.

Zorg dat je een rand van 1/2 centimeter

om de appel overhoudt.

Stap 5. Leg de rondjes bladerdeeg met de appel-

plakjes voorzichtig op de bakplaat. Doe

het ei in een kommetje en roer zo hard met

een vork, dat al het ei dezelfde kleur heeft.
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Wat: Meer dan 3.000 m2 onbeperkt overdekt 
speelplezier in hartje Amsterdam

Wie: Alle kinderen van 0 tot 12 jaar

Waar: Mr. Visserplein 7, ‘oude’ autotunnel 
bij Waterlooplein

Ingang: Trap voor Portugese Synagoge

Prijs: Speciaal voor lezers van deze krant is de TunFun 
entree d 5,50 i.p.v d 7,50. Begeleiders gratis

Hoe: Minimaal één volwassen begeleider per 4 kinderen

Verder: Deze bon uitknippen en voor korting inleveren 
bij de kassa van TunFun! 
Geldig voor 2 kids tot en met december 2013

www.tunfun.nl V
rB

�

Al jaren actief, ook in Vreeland. 
Stichting Cursusproject Loenen.

Nog geen kennis gemaakt? 
Kom kijken bij Tekenen op vrijdagochtend 

in het Dorpshuis. U kunt nog steeds meedoen 
of een proefles volgen. 

Vanaf 17 oktober  4 avonden Wijnproeven 
in basisschool de Ridderhof.

Cursusboekje niet bij de hand? 
Kijk op de website 

www.cursusprojectloenen.nl 
of haal het boekje bij het Dorpshuis.

Voor inlichtingen belt u naar  0294 23 11 55

Huiswerkcursus            Bijlessen

www.studycompany.nl 0294-234883
Breukelen & Bussum

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.

Smeer de bladerdeegtaartjes dun met het

ei in, gebruik hiervoor een kwastje.

Stap 6. Strooi 2 eetlepels (riet)suiker over de bla-

derdeegtaartjes. Zet de bakplaat in het

midden van de oven en bak de blader-

deegtaartjes in 20 tot 25 minuten gaar

en mooi bruin.

Theaterschool Kleine Kunst

Voorstelling poets

Zaterdag 5 oktober 2013 had theaterschool

Kleine Kunst de voorstelling Poets vertoont.

De voorstelling vond plaats in de school CSV

Ridderhof. Alles bij elkaar plus de pauze duur-

de de voorstelling ongeveer 2 uur. Het was een

heel mooie voorstelling. Het ging over een

weeshuis met allemaal kinderen die moesten

poetsen. Er kwamen toen 3 prinsesjes in het

weeshuis. Die waren helemaal niet gewend om

te werken en toen ze hoorden dat ze dat toch

moesten doen waren ze super verbaasd. Even

later kregen ze een brief van juf Ellie. Ze dach-

ten dat die zomaar was weggegaan maar nee

hoor... een paar kinderen glipten toen het ka-

mertje van de 2 juffen binnen. Ze keken in de

lades en, daar lag een stapel brieven verstopt.

Ze lazen er een paar en ze waren van juf Ellie!

En er zaten zelfs brieven van/voor de 3 prinses-

jes! Snel gingen ze terug om het te vertellen. En

ze bedachten een plannetje. De baron ( de va-

der van de 3 prinsesjes) juf Ellie, Klaas en Sjaak

deden net alsof ze een rijke familie waren. Dat

deden ze om te kijken of de kinderen echt zo

hard moesten werken. En ja hoor... de 2 juffen

trapten er in. Ze moesten toen helemaal zelf

het huis gan poetsen! En de baron... die kocht

het weeshuis en beloofde de kinderen dat ze

nooit meer hoefden te werken. Zo gezegd zo

gedaan. Pink van Dijk 

Kinderboekenweek
Van 2 tot en met 13 oktober was het kinder-

boekenweek. En dat hebben de meesters en

juffies tijdens de weekopening op maandag 7

oktober op hele leuke manier geopend. Wat

vinden de kleuters eigenlijk van de kinderboe-

kenweek? Ik ben in de klas van juf Fennie ge-

weest en heb gevraagd wat er tijdens de week-

opening was gebeurd? “De meesters en juffies

gingen zwemmen”, “ze zaten onder een blauwe

deken”, “er was een kussengevecht”! En Isabel

wist het: het was voor de opening van de kin-

derboekenweek! Lot wist ook dat het over

sport en spel gaat. De kleuters hebben gezellig

gekletst over boeken, de boekenwinkel, de bi-

bliotheek en over lezen en voorlezen. Als laat-

ste was ik erg benieuwd wat de favoriete boe-

ken zijn van de kinderen. Een aantal meisjes le-

zen graag boeken over dolfijn en een aantal

jongens over cars auto’s. Maar ook Jip en

Janneke wordt veel gelezen. Milou en Isabel

vinden het boek “waar is de taart” het leukste

boek en Ayden leest graag over treinen.

Doe je mee?
Vind je het leuk om mee te werken aan de vol-

gende kinderpost? Doe dan mee! Je kan op een

heleboel manieren meedoen, bijvoorbeeld

door je op te geven als reporter, je schrijft dan

een verslag van een activiteit. Maar je kan ook

een foto van jouw “bladermannetje” aan ons

mailen. Mopjes, strips, gedichtjes, puzzels of

verhaaltjes; jullie mogen het allemaal mailen

naar: info@vreelandbode.nl en wie weet sta jij

in de volgende Vreelandbode. Je mag me na-

tuurlijk ook altijd op het schoolplein even naar

me toe komen!
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Dat ene woord uit de troonrede kwam steeds
weer terug in de commentaren. De klassieke
verzorgingsstaat zal veranderen in een partici-
patiesamenleving. ‘Wanneer mensen zelf
vorm geven aan hun toekomst, voegen zij niet
alleen waarde toe aan hun eigen leven, maar
ook aan de samenleving als geheel’, klonk het
als een uitleg. Toch was het al in 1991 dat Wim
Kok op het PvdA-congres zei: ‘Wij zitten nu in
een overgangsfase van een verzorgingsstaat
naar een werkzame, naar een participatiesa-
menleving.’ Of er toen ook reacties op waren?!
Nu zijn de synoniemen niet van de lucht.
Participatiesamenleving? Dat wordt de doe-
het-zelf-samenleving! Dat is: Zoek het zelf
maar uit! 
Toen de twee woorden uit het opschrift ook in
de discussies nog eens door elkaar heen be-
gonnen te lopen raakte ik het spoor bijster. Uit
de economie kende ik wel de
‘Participatiemaatschappij: organisatie die
deelneemt in het eigen vermogen van vooral
jonge ondernemingen, en die haar deelne-
ming na de aanlooptijd winstgevend probeert
te verkopen.’ Wordt het dan inderdaad een
maatschappij waarin je voor je oude dag af-
hankelijk bent van je eigen gespaarde centen
en anders de familie, die dan ‘participanten’
moeten gaan heten?  Het enige probleem is dat
ik dan helaas geen ‘jonge onderneming’ ben,
maar tegen die tijd een erg oude! En dan een
die geen geld gaat genereren, integendeel…
Elke crisis gaat weer voorbij; toch laat ook ie-
dere crisis zijn sporen na. Velen van ons besef-
fen misschien wel voor het allereerst dat er niet
altijd eindeloos veel keuzemogelijkheden zijn.
Sterker, soms valt er zelfs helemaal niks te kie-
zen. Tegeltjeswijsheid zegt: Wie niet werkt is
ook nooit vrij. En daar zit natuurlijk iets in!
Toch kunnen we genuanceerder stellen dat er
drie waarden-niveaus zijn, waar het tegeltje er

twee van benoemd. De eerste noemen we ‘cre-
atieve waarden’, daar waar je dus 'schept', zoals
in je werk; als tweede zijn er ‘genietingswaar-
den’ daar waar dit een waarde toevoegt aan je
leven. 
Toch is er met de huidige crisis, waaraan steeds
minder mensen zich kunnen onttrekken, dat
derde waardenniveau plotseling veel nadruk-
kelijker in beeld. Ineens blijkt dat het leven veel
minder berekend kan worden dan we dachten
en wilden geloven. Iets van het besef dat het le-
ven eigenlijk een ongewis waagstuk is dringt
zich in deze tijd op. Is dat erg? Eerlijk gezegd is
dat onbehaaglijk en beklemmend. Maar of het
nu erg is… Het leven vraagt iets nieuws van
ons. Geen tegeltjeswijsheid die anderen ons
voorhouden, maar de noodzaak fundamenteel
naar ons eigen leven te kijken. Dat derde ni-
veau zijn de ‘instellingswaarden’. Dat betekent:
de vraag, hoe de mens omgaat met een blij-
vend of bij voorbaat onafwendbaar lot, mis-
schien zelfs noodlot. Instellingswaarden blij-
ken fundamenteel belangrijk als onze keuze-
ruimte niet meer zo groot is. Er valt dan niet
meer zoveel te kiezen. Die laatste variant blijkt
voor ons allemaal (bij herhaling) een levens-
opgave. Vaak gaat het hier om rouwprocessen.
Eén daarvan is in deze crisis om gedwongen
aan de kant te komen staan. En veel mensen
krijgen vandaag verschillende 'levensopgaven'
tegelijk op hun dak.
En ja, dan is het is inderdaad tijd om te
beZINnen. Niet alleen voor de politici, die
doorhebben dat de verzorgingsstaat zo niet
meer kon; het is een opdracht voor elk van ons
persoonlijk. Maar laten we het helder houden:
als we het over zaken hebben dan praten we
over een maatschappij; gaat het over mensen,
alsjeblieft, laat het dan de samenleving zijn! En
laat jouw opgave dan maar mijn opdracht zijn
en omgekeerd.

Tijd om te beZINnen
Was het nou de participatiesamenleving
of de participatiemaatschappij?!

Pieter Hoekstra

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)

Smederij NIESSEN
• SIERSMEEDWERK
• BUITENLANTAARNS
• LAS- EN REPARATIEWERK

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

Schoonheidssalon Diane
Voor verschillende soorten schoonheidsbehandelingen.

Daarnaast voeren wij een uitgebreid assortiment schoon-
heidsproducten van het merk Webecos.

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

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

IJsclub Nederhorst organi-
seert dit jaar wederom een
kunstijsbaan. De officiele ope-

ning is op 22 november om 20.00 uur. De ijs-
baan is vanaf 23 november voor 6 weken open.
Op 12 en 26 oktober kunt u van 10.00 tot 16.00

uur en 16 november vanaf 16.00 uur certifica-
ten kopen waarmee u de hele 6 weken kunt
schaatsen. (1 persoon € 35,- gezin met 1 kind €
65,- en gezin met meerdere kinderen € 85,-. Na
16 november gaat de prijs omhoog).
Meer informatie op www.ijsclubnederhorst.nl.

Nederhorst on Ice

Het nieuwe boek van dorpsgenoot Arie van
Wijhe, waar de Vreelandbode eerder over be-
richtte, is verkrijgbaar in de winkel, zo laat de
schrijver weten. ‘Dokter, luister nou!’, is ver-
schenen bij uitgever Van Lindonk & de Bres. 
Het boek vertelt het aangrijpende verhaal van
hoofdpersoon Hans Decker en is deels autobi-
ografisch. De patiënt staat centraal en Decker
krijgt te maken met grote medische missers en
dilemma’s in de gezondheidszorg die in de ac-
tualiteit aan de orde van de dag zijn. Arie zal de
komende tijd op lezingen en in de media zijn
verhaal wereldkundig maken. Ook is het mo-
gelijk te reageren op een speciale website:
www.dokterluisternou.nl.

Nieuw boek Arie van Wijhe in de winkel



De Vreelandbode oktober 2013 11

Houd 
Vreeland 

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

Tel.: 0294 237 068    www.fysiotherapievreeland.nl

Stichtse Kade 51 ‘s-Graveland. Tel. 035-6560429 www.kroegman-renault.nl

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

Op zaterdag 26 oktober organiseert de mole-
naar van molen De Hoop in Loenen a/d Vecht
een leuke en leerzame middag voor onderne-
mende kinderen vanaf 8 jaar. Van 14-16 u krijg
je een rondleiding, kan je meel malen, panne-
koeken bakken, een afdruk van de molensteen
maken en inkleuren en een bouwplaat van een
stellingmolen in elkaar zetten.
Kosten zijn € 5 per kind, € 4 voor Beschermers,
incl. materialen, mini-pannenkoek en ranja.
Wel even reserveren www.molenloenen.nl.
Kijk op www.molenloenen.nl voor de volledi-
ge agenda die regelmatig wordt bijgewerkt. Er
staan ook een paar heerlijke recepten op.

Kinderen hebben pret in molen De Hoop

Voor al uw feesten en partijen

Bruiloften
Verjaardagen

Vergaderingen
Catering

Ook voor uw BBQ, salades 
en biertap-verhuur

Voor meer informatie:

Dorpshuis Vreeland

Fetha 16, 3633 CT Vreeland

Telefoonnummer: 0294 234750

Weer is het door de geweldige inzet van de
verkopers van de oliebollen gelukt om dit
jaar meer oliebollen te verkopen dan vorig
jaar. Dit was natuurlijk niet mogelijk ge-
weest zonder de Vreelanders, die oliebollen
gekocht hebben. Op 8 en 9 oktober jl hebben
een twintigtal vrijwilligers 6080 oliebollen in
Vreeland verkocht. Dit zijn er 240 meer dan
vorig jaar. Voorwaar een prachtig resultaat.
Door deze inzet van de verkopers en kopers
is het weer mogelijk om volgend jaar met de

senioren ven Vreeland een dagje uit te gaan.
We kijken er naar uit. Het organisatiecomité
is iedereen dankbaar voor zijn inzet. Een
woord van dank ook voor de nieuwe be-
heerster van het Dorpshuis voor de gastvrij-
heid. Wij konden gebruik maken van de hal
van het Dorpshuis, van waaruit de verkoop
plaatsvond. Ook zorgde ze voor de verster-
king van de inwendige mens van de deelne-
mers. Heel hartelijk dank hiervoor.

Het Oliebollencomité

Oliebollenverkoop 2013

Lieke Marseille (11) en Bibbi Veen (12) zijn
nog steeds dikke vriendinnen, ook nu ze niet
meer samen op de basisschool zitten. Lieke
ging na de zomer naar de Internationale
School Hilversum (ISH) en Bibbi naar het
Roland Holst College. Naar de middelbare
school fietsen doen ze nog wel iedere dag sa-
men, met nog veel meer Vreelandse kinderen.
De overstap van de basisschool naar het ver-
volgonderwijs viel hen niet tegen. Lieke: “Ik
merkte al snel dat de Nederlandse grammatica
er op De Ridderhof goed is ingestampt.” Bibbi
knikt instemmend: “Wat wel wat tegenvalt, is
ons niveau van Engels. Ik heb nu begrepen dat
de kinderen op de basisschool al in groep 4
Engels krijgen en dat lijkt me een goed idee.”
Voor Lieke is het helemaal belangrijk dat ze
goed in Engels is, omdat ze op de internationa-
le school zit. “Ik vind ook dat het Engels beter
aan had kunnen sluiten.”
Wat Lieke de eerste tijd op haar nieuwe school
moeilijk vond, was het vinden van de juiste lo-
kalen. “Ik kwam daardoor vaak net iets te laat
in de les.” Bibbi had het wat dit betreft makke-
lijker. “Het Roland Holst heeft twee gebouwen,
namelijk de Jonker en de Schutter. Ik zit in de
Schutter en dat is heel overzichtelijk en gezel-
lig.” Lieke en Bibbi hebben inmiddels al nieu-

we vrienden. Ze zitten lekker in hun vel. En ge-
lukkig is er voor beide scholen een website,
waar het huiswerk en de roosters duidelijk op
worden uitgelegd. Zo weten ze altijd wat thuis
van hen verwacht wordt. Lieke: “Ik moet de
hoeveelheid huiswerk nog wel even goed leren
inschatten. Soms denk ik er in 10 minuten mee
klaar te zijn, maar dan wordt het één uur.”
Bibbi vult aan: “Aan de andere kant is het huis-
werk wel héél leuk om te doen.”
Tot slot raden Bibbi en Lieke alle leerlingen in
groep 8 aan er vooral van te genieten dat ze nog
in Vreeland op school zitten. Lieke: “Als je naar
de brugklas gaat, moet je namelijk heel vroeg
je bed uit. En vroeg is voor ons half zeven!”
Bibbi: “En we wensen iedereen ook véél succes
met de Cito-toets!” C.L.

Lieke en Bibbi zijn enthousiast
Brugklas bevalt goed!

Lezers schrijven  

Doe mee aan een musicale Kerstnacht!
Beste Vreelanders,
Hierbij doen wij als Kerk van Vreeland een
oproep aan alle musicerende Vreelanders om
zich aan te melden om hun medewerking te
verlenen aan de Kerstnachtdienst van 24 de-
cember 2013. Wij als Kerk willen hier graag
een musicale dienst van maken en daar heb-

ben we uw hulp bij nodig. Als u het leuk lijkt
mee te doen, meldt u zich dan aan bij onder-
getekende. Wij kunnen dan kijken hoe we uw
bijdrage in de dienst kunnen verwerken.
Christel Coers-Rozendaal
Scriba Protestantse Gemeente te Vreeland
Mailadres: scriba@pkn-vreeland.nl 
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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

Het 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!

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.

Puur natuur                                        Puur natuur

(H)eerlijke streekproducten uit uw eigen omgeving 
Natuurslagerij Han van der Meer
Elke woensdag bij het Dorpshuis vanaf 9.00 tot 13.00 uur

Bestel en bezorgdienst tel:06-83989878  www.natuur-slagerij.nl

Voor drukwerk dat
communiceert

Nieuw Walden 6
1394 PB Nederhorst den Berg

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

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

Atelier Art to Join 
Op vrijdagen 25 oktober, 1 en 8 november or-
ganiseert Atelier Art to Join de kunstgeschie-
deniscursus ‘Het Wenen der eeuwwende’ o.l.v.
drs. Aldwin Kroeze. De cursus belicht het cul-
turele Wenen rond 1900 en laat zien wat voor
invloed deze prachtige tijd heeft gehad op de
westerse cultuur. Kosten: € 60,- Dit bedrag kan
worden overgemaakt op rekeningnummer
4932270 t.n.v. Art to Join. 
Locatie: Kortenhoefsedijk 86a in Kortenhoef.
Cursusproject Loenen 
Er zijn nog plaatsen bij de cursus Tekenen van
Anne Marie Houtzager–Baldal op vrijdag van
9.30 tot 12.00 uur in het Dorpshuis in Vreeland.
Een proefles volgen is mogelijk. Aanmelden op
0294 - 23 11 55. Er zijn ook nog plaatsen vrij bij
djembé (maandagavond, Loenen), vrij schilde-
ren (woensdagavond, Loenen), basis boekbin-
den (donderdagavond, Nigtevecht), levensver-
haal (maandagavond, Nigtevecht). Meer info
via www.cursusprojectloenen.nl, het program-
maboekje (verkrijgbaar bij de gemeente
Stichtse Vecht en de dorpshuizen),cursuspro-
jectloenen@upcmail.nl  of 0294
253490/231155 (ma-vr 9.00–19.45 uur).
Welzijn Stichtse Vecht
Welzijn Stichtse Vecht organiseert in samen-
werking met Indigo en onder het motto

‘Lekker in je vel’ gratis workshops op 12 en 26
november van 14.00 tot 16.00 uur. De eerste
workshop ‘Mindfullness’ is in Overdorp in
Kockengen. Tijdens deze workshop leren de
deelnemers meer aandacht te hebben voor wat
er nu gebeurt in plaats van steeds te denken
aan wat er was en wat er misschien nog gaat
komen. De tweede workshop vindt plaats in ’t
Trefpunt Breukelen en heeft als thema ‘Liever
bewegen dan moe’. Bewegen kan helpen als je
niet lekker in je vel zit. 
Aanmelden bij ’t Trefpunt, tel. 0346-261833 
of via j.veenstra@welzijnsv.nl. 
Inritual
Op zondag 17 november van 14.00  tot 16.30
uur geeft Willemijn Jonkers een workshop sja-
manistische instrumenten maken. Dit keer de
rainstick. De workshop vindt plaats op de
Lindengracht 21. Aanmelden via 0294 –
237702. Voor meer info zie www.inritual.nl.
Crea Juul
Juliette Schriekjes geeft gezellige maar ook ze-
ker betaalbare workshops variërend van egels
maken van fietsbinnenbanden, het mozaïeken
van diverse objecten tot een fraaie schelpen-
krans maken. In december kun je een fraai
kerststuk komen maken. 
Meer info: mail naar Juliette 
schriekjes@ziggo.nl of bel 0294 25 24 83.

Cursussen en workshops

De meeste mensen denken bij Händel’s
‘Messiah’ het eerst aan het ‘Hallelujah’. Gek is
dat niet: het is krachtige en meeslepende mu-
ziek. Maar Händels magnum opus is zoveel
meer. In maar liefst drie uur met prachtige
koorstukken, recitatie-ven en aria’s bezingt
Händel de geboorte, het lijden en sterven én de
opstanding van zijn Verlosser. Die drie uur vlie-
gen voorbij, wanneer je luistert naar de uit-voe-
ring die de KCOV Amsterdam op zaterdag 16
november 2013 geeft in het Amsterdamse
Concertgebouw. Jazeker, inclusief het
‘Hallelujah,’ waarmee het tweede deel besluit.
Frank Hameleers dirigeert koor en orkest met
veel gevoel voor detail, zodat je in de zaal denkt:

Halleluja, wat een fijne muziek!

Met korting naar het Concertgebouw
Zangers en dorpsgenoten Connie Lohuis en
Gerdjan Rapati zorgen ervoor dat hun mede-
Vreelanders met korting naar dit concert kun-
nen. Want voor Vreelanders kosten de kaarten
maar €32,50. Inclusief een drankje vooraf en in
de pauze, de garderobe en gratis vervoer met
tram of bus. 
Stuur een mailtje naar Gerdjan@strakblauw.nl
of doe een briefje in de bus van de
Nigtevechtseweg 21. Dan zorgen zij voor
mooie plaatsen. Bestellen kan tot 1 november,
maar waar-om zou je zo lang wachten?

Halleluja, wat een mooie muziek!

Kasteel Loenersloot, op maar een paar minu-
ten afstand van Vreeland, is binnenkort op een
heel bijzondere manier te bezoeken: 8, 9 en 10
november worden concerten gegeven in dit
schitterend gerestaureerde 13de eeuwse kas-
teel. Een jazzpianist, een klassieke pianiste en
een kwartet van piano, viool, altviool en cello
zullen de drie achtereenvolgende dagen optre-
den. Op vrijdag en zaterdag vindt het concert
’s avonds plaats en kunt u ondertussen genie-
ten van een biologisch tapasbuffet, op zondag
vindt een middagconcert plaats, gecombi-
neerd met een high tea. Kaarten kosten € 55
p.p. Info en bestellen: www.pianoservices.nl. 

Jazz en klassiek in eeuwen oud kasteel

Vincent Bijlo wordt gevraagd om huiscabare-
tier te worden van het nieuwe Nederland dat
op Mars zal verrijzen. Ga mee naar het nieuwe
Nedermars, waar alles nieuw en vertrouwd zal
zijn. Op zaterdag 2 november om 20.00 uur.

Informatie over kaartverkoop  (€12,50) en het
reserveren van kaarten via www.theater
4en1.nl. Op vertoon van uw U-pas ontvangt u
20% korting op de entreeprijs.

Theater 4en1 in Breukelen:
Vincent Bijlo met Enkeltje Mars
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Misschien moet u even twee keer kijken: Is dit
dezelfde kerk? Ja, beide foto’s zijn van het inte-
rieur van onze Grote – of Sint Nicolaaskerk.
Maar wat een verschil! De oude foto dateert uit
1931 en we zien de kansel, het doophek en
daarboven het Knipscheer-orgel uit 1854. De
muren en het plafond zijn witgestuct en witte
glazen bollampen hangen aan ijzeren buizen
die dwars door de kerk zijn gespannen. Een
muur met houten koorhek scheidt het schip
van de kerk van het koor. 

Grootscheepse restauratie 
Tussen 1965 en 1969 vond een enorme restau-
ratie van de kerk plaats. De muur tussen het
koor en het schip werd afgebroken en het orgel
werd verplaatst naar de andere kant van de
kerk. Tegen deze westelijke torenmuur werd
een balkon gemaakt om het orgel een nieuwe
plek te geven. Het 19de eeuwse stucplafond
werd vervangen door een houten tongewelf.
Vier gewelfschotels tonen de symbolen van de
vier evangelisten en eentje heeft de afbeelding
van Sint Nicolaas, de patroonheilige naar wie
de kerk aanvankelijk vernoemd was. Toen
werden ook de gebrandschilderde ramen in de
zijbeuken aangebracht. Deze zijn een ontwerp
van de beroemde Roermondse glazenier Joep

Nicolas en waren een geschenk van enkele
Vreelandse inwoners. 
Het schout- en schepenengestoelte uit de 17de
eeuw is nog in gebruik, net als de kansel uit
1693 en het koperen doophek en de doopbo-
gen uit 1644. 

Slotkapel
De kerk kent een lange geschiedenis. In de
13de eeuw stond hier de slotkapel van kasteel
Vredelant. Kasteel en kerk werden verwoest in
1333 waarna een nieuwe gotische kerk op de-
zelfde plek werd gebouwd. De restanten van de
13de eeuwse toren en delen van het koor wer-
den opgenomen in dit nieuwe gebouw. In de
15de eeuw werden de lagere dwarskapellen ge-
bouwd. Rond 1580 vond de reformatie plaats.
Net zoals alle andere katholieke kerken werd
deze kerk protestants. Toen werd de muur ge-
bouwd die het schip van de kerk scheidde, met
het houten koorhek ervoor. In de loop van de
eeuwen zijn er natuurlijk diverse restauraties
en verbouwingen geweest, waarvan de laatste
in 2006. Toen is het afbladderende stucwerk
vervangen en zijn het dak en de omloop van de
toren gerestaureerd. Muziekvereniging De
Vecht kan dus op Koninginnedag veilig letter-
lijk ‘hoog van de toren blazen’! J.J.

...en nu!

Vreeland vroeger....

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

Het interieur van de Grote Kerk

Dammerweg 57, 1394 GP  Nederhorst den Berg
Telefoon 0294 - 25 34 61 / 06 1070 2089

www.frankvermeulenmakelaardij.nl

Uitst. onderh. sfeervolle vrijst. woning, slechts gescheiden door het
jaagpad van de Vecht, met vrijst. garage en aanlegplaats voor boot.
Perceelsopp. ca.400 m2. Aan de voorzijde ruime parkeergel., naast en

achter de woning terrassen met uitzicht op de Vecht. 
Ind.: portaal, toilet, woonkamer met opensl. deuren, halfopen in-
bouwkeuken, hoofdslaapkamer met kastenwand annex badkamer

met douche en v.w. 
Via spiltrap naar ruime overloop met werkhoek, 2 slaapk. en berging. 

De woning en de garage  zijn van steen en zijn aan de buitenkant 
met hardhout bekleed. 

Vraagprijs € 385.000 k.k.

Overmeerseweg 110a
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De Oer-Vreelander
Het is blijkbaar goed toeven op de Kleizuwe
hier in Vreeland want ‘onze’ Oer van deze
maand is er geboren, getogen en woont er nog
altijd met heel veel plezier.  Misschien is Sander
Fine (28) een relatief jonge Oer-Vreelander,
maar wie hem beter kent weet dat hij zijn wor-
tels hier diep heeft neergezet. Een grote prater
is hij niet, echter verraden zijn heldere ogen en
gebaren wanneer een onderwerp hem boeit en
hij er schijnbaar meer over wil vertellen.
Sander is meer een aanpakker dan een praat-
jesmaker. En hij wil vooral heel veel lol maken
in het leven. 

Kleizuwe
Wie heel kritisch is kan zich afvragen of Sander
Fine (spreek uit “Fien”) wel een echte Oer-
Vreelander is. Hoewel hij het eerste levenslicht
zag in zijn ouderlijk huis op Kleizuwe nummer
12 staat er in de officiële stukken dat hij in ’s-
Graveland is geboren. Op weg naar Sanders
markante oude huisje op nummer 3, prachtig
gelegen op een stuk grond aan het water, valt
op dat de Kleizuwe een nogal vreemde huis-
nummering heeft. Door navraag blijkt dat
Sander inderdaad formeel in de gemeente ’s-
Graveland is geboren, feitelijk in Kortenhoef
woonde maar Vreeland als postadres had (zie
verder ‘Het raadsel van de Kleizuwe’ hier-
naast). Fine blijkt ook een bekende naam te
zijn in Kortenhoef, waar zijn vader oorspron-
kelijk vandaan komt. Zijn moeder komt uit
Wilnis. Toch is het vader die bij moeder intrekt
in haar ouderlijke huis op Kleizuwe 12 en niet
andersom. Niet dat dit Sander allemaal iets uit-
maakt want hij voelt zich verder op en top
Vreelander. “Als klein kind was ik altijd buiten,
maakte boomhutten en had een heerlijke
jeugd met mijn ouders, oudere broer, jongere
tweelingzusjes en de vele vriendjes in de
buurt.” 

School & Techniek
Op de Christelijke  basisschool werd ‘donder-
steen Sandertje’ regelmatig op het matje geroe-
pen bij het schoolhoofd. “Nee, ik kon me maar
moeilijk concentreren maar toch konden
meester Frits en ik het heel goed met elkaar

vinden.” Sander ging in Vreeland veel om met
Diede Timmer, die nu in Maarssen woont en
Jan Pieter Bosch die nog wel in Vreeland
woont. Met hen kwam hij ook vaak op de boer-
derij van oudere Patrick Kolk (Oer-Vreelander
van juli jl.) waar altijd wat te beleven was.
Omdat de mavo op Roland Holst ondanks
urenlange bijlessen niet echt een succes bleek
stuurden zijn ouders hem naar het Broeckland
College in Breukelen waar hij in het tweede
jaar kon beginnen. “Hier kon ik meteen met de
techniek aan de slag en lekker sleutelen aan
motoren.” Uiteindelijk blijkt hij de technische
genen van zijn vader te hebben geërfd die in
Hilversum nog altijd zijn eigen bedrijf in vuil-
waterpompen heeft. Moeder Fine doet daar de
boekhouding en ook Sander werkt hier één
dag per week. Maar even terug naar de tijd; op
Broeckland deed hij een stage in Nieuwersluis
bij een landbouw mechanisatiebedrijf en be-
haalde op zijn 16e zijn diploma. “Mijn vader
nam mij toen mee naar een open dag bij
Dudok opleidingen en wij kwamen bij een
standje met autotechnische opleidingen.” Dit
bleek het voor Sander te zijn want hij behaalde
glansrijk diverse diploma’s in autotechniek. Al
die jaren ‘scooterde’ hij vanuit zijn ouderlijk
huis op zijn geliefde, en door hemzelf bij elkaar
gespaarde Aprillia SR. Toch werd deze na zijn
stage in Breukelen bij een Alfa Romeo dealer
ingeruild voor een Alfa 33. Tegenwoordig staat
er een 147 diesel bij Sander op de oprit waar-
mee hij voor vier dagen per week naar
Zaandam reist en terug.  Daar werkt hij sinds
zijn 21ste als monteur bij een bedrijf dat o.a.
aandrijfmotoren voor schepen maakt.
Tussendoor heeft hij nog enkele jaren fulltime
in zijn vaders bedrijf gewerkt om de pompen
te reviseren. Nu heeft hij de gulden midden-
weg gevonden en reist voor vier dagen terug
naar Zaandam en kan de vijfde werkdag in zijn
vaders bedrijf meehelpen. “Ik ben heel blij dat
ik in Zaandam terug kon komen en zo toch
nog bij mijn vaders bedrijf kan werken.”
Vanavond heeft hij kat Gizmo met zijn Alfa
147 naar de dierenarts gebracht. “Nee, niet ziek
hoor, gewoon voor een jaarlijks onderhouds-
beurtje.”

Boer Johan
Hoewel Sander het thuis goed had was hij van-
af zijn 14e misschien meer bij boer  Johan op de
Kleizuwe te vinden dan thuis. Sander had en
heeft veel bewondering voor zijn ouders maar
beiden werkten hard en vooral vader was ook
thuis nog vaak boven aan het werk. “Op een
dag ontmoette ik boer Johan die mij aansprak
op de fiets. Sindsdien ging ik altijd helpen bij
Johan op de boerderij en ‘s avonds na het eten
en douchen ging ik weer naar de boerderij om
met Johan een potje 31-en te spelen.” Ja, ze
maakten gewoon hun eigen kaartregels en
konden het heel goed met elkaar vinden. Toen
Sander 16 was heeft hij voor twee weken het
boerenbedrijf van Johan overgenomen omdat
hij naar Polen ging. “Dat was wel een hele er-
varing want er moet toch wel heel veel werk ge-
daan worden op zo’n boerderij”. Ook aan de
opbouw van de schuur ‘Ponderosa’ en het or-
ganiseren van de country feesten heeft Sander
vele uren besteed. “Vanaf mijn 12e kwam ik al
op het Country Festival.” Met stoere cowboy-
laarzen aan werd hij benoemd tot Marshall
door boer Johan. “Het is en blijft een mooi eve-
nement maar helaas is er door de hedendaag-
se regelgeving ook veel van de oude sfeer weg.” 
Inmiddels heeft Sander zijn eigen ‘Marshall

Rondje Zuwe
door Pauline van der Hoeden 

en Connie Lohuis

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!

TAXI VAN WIJK

Ziekenvervoer (o.a.voor chemo,bestraling,dialyse)
Schiphol–Vreeland vanaf 46,= t/m 4 pers.
Schiphol-Vreeland vanaf 56,= t/m 7 pers.

Telefoon: 0294 – 291325 

‘Het raadsel van de Kleizuwe’
Vanuit Vreeland begint de huisnummering op de linkerzij-
de van de Kleizuwe met 101 en loopt, zoals verder gebrui-
kelijk, met oneven nummers op. Aan de rechterzijde echter
tellen de nummers vanaf 1 op, zowel even als oneven.  Dit
vraagt om opheldering want dit lijkt op zijn minst nogal
verwarrend. 
Blijkbaar hoorde de rechterkant van de Kleizuwe vroeger
bij Kortenhoef. In 1966 ging Kortenhoef op in de gemeen-
te ‘s-Graveland. Toen in 1989 Nigtevecht bij de gemeente
Loenen kwam vond ook hier en kleine grenswijziging
plaats en werd de hele Kleizuwe gemeente Loenen. De
heer Haagen, bewoner van de Kleizuwe, vertelt dat toen zij
hun huis op nummer 10 (aan de rechterzijde) in 1987 koch-
ten het kadastraal nog geregistreerd stond onder ‘s-Grave-
land. Het postadres van de Kleizuwe was in 1987 echter al
wel Vreeland. Kunt u het nog volgen?
Maar dit is nog niet alles want waarom de nummering aan
de linkerkant met 101, in plaats van 1 begint blijft nog een
raadsel. Als iemand hier meer over weet te vertellen mail
dan naar info@vreelandbode.nl

Vrijdag 13 december
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kantoor’ tijdens de Country dagen op
Ponderosa. Hij neemt de vrijdag voor het fes-
tival nog altijd vrij om te helpen met de op-
bouw.  

Toekomst
Samen met zijn kat Gizmo woont hij hier heer-
lijk. ‘Lol maken in het leven’ is zijn motto. Op
25 januari 2014 doet hij voor de tweede keer
mee aan het NK Mens erger je niet. Sander
komt niet vaak meer in het dorp zelf, heeft er
nog weinig contacten en is nog nooit in Lokaal
Zuid geweest. “Wel jammer dat de snackbar er
niet meer is en de slager en de bakker mis ik
ook. In het weekend werk ik in de tuin, maai
het gras, of ga vissen op de steiger.” Het huisje
is officieel van zijn ouders en het is maar de
vraag hoelang hij hier kan blijven wonen. “Ik
moet er niet aan denken om ergens op een flat
te wonen maar ik reken er niet op dat ik hier al-
tijd kan blijven. Ik besef dat ik het hier heel
goed heb maar weet dat het niet vanzelfspre-
kend is.” Komt tijd komt raad. Vooralsnog
plukt Sander de dag, bij voorkeur hier in
Vreeland. Ik hoop voor hem dat hij dat nog
heel lang kan blijven doen.

De Import-Vreelander
Ondersteunend met een eigen stempel
Heleen Kouwenhoven (47) woont samen met
haar man Berry Ganzevles al weer 13 jaar in de
Klapstraat. Een huisje waar het stel in 2001 ver-
liefd op werd, alleen al vanwege het prachtige
uitzicht over de Vecht. Heleen ziet er blakend
uit. Ze is net terug van een vakantie in Tenerife.
Berry is slager bij Vocking Vleeswaren, een
meer dan 100 jaar oud familiebedrijf. De 100%
natuurlijke Vockingworst wordt ook bij de
Dagwinkel verkocht! Heleen is na wat om-
zwervingen secretaresse geworden. Vanuit
haar eigen bureau HTh Executive Support ver-
huurt ze nu zichzelf. “Ik geef niet graag leiding.
Dat is mijn ding niet. Liever ben ik ondersteu-
nend bezig. Dat neemt niet weg dat ik wel
graag ergens mijn stempel op druk.” 

We duiken even in het verleden van Heleen. Ze
is geboren in Den Haag als oudste uit een ge-
zin van vijf kinderen. Haar vader was chirurg.
“Toen ik vijf jaar was verhuisden we naar
Sittard, waar mijn vader in een maatschap in
het ziekenhuis ging werken. Ik ben dus opge-
groeid in Zuid-Limburg. En inderdaad, dat
hoor je niet. De zachte ‘g’ heb ik achter me ge-
laten. Maar als het moet spreek ik accentloos
Limburgs hoor!” Het gezin Kouwenhoven
hield van reizen. Heleen werd door haar ou-
ders meegenomen naar bijzondere plekken
zoals de Verenigde Staten en Roemenië.
“Daarnaast hadden mijn ouders een pied  ter-
re in Scheveningen, waar we de overige vakan-
ties naartoe gingen.” 

Hotelbranche
Heleen ging na de middelbare school HBO
Toegepaste Huishoudwetenschappen in
Wageningen  studeren. Tegenwoordig is dat
Facility Management. “Logisch dus dat ik na
mijn studie in de hotelbranche terecht kwam.
Al tijdens mijn stage had ik bij het Marriott in
Amsterdam gewerkt en daar kreeg ik mijn eer-
ste baan. Amsterdam had gelijk mijn hart ge-
stolen. Ik ontmoette daar mijn eerste man, met
wie ik op mijn 25ste trouwde.” Van het
Marriott ging Heleen naar het Jan Luyken
Hotel en later naar Hotel Huis ter Duin. Op
een gegeven moment ging de hotelwereld haar
tegen staan. “Ik was nog jong en had bij Huis
ter Duin de leiding over zestig vrouwen. Dat
wilde ik helemaal niet.”

Drie pilaren 
In 1995 werd Heleen secretaresse van de be-
stuursvoorzitter van De Kas Bank in
Amsterdam. “Ik ben daar tot 2005 gebleven,
toen ging de bestuursvoorzitter namelijk met
pensioen.” In deze periode van tien jaar ge-
beurde er veel in het leven van Heleen. “Je
moet altijd drie pilaren hebben: je thuis, je
werk en je relatie. Op een gegeven moment
vielen er bij mij twee pilaren weg; mijn huis en
mijn relatie. In die tijd woonde ik op een
woonboot in Loosdrecht, die na de scheiding
werd verkocht. In 1999 kwam ik Berry tegen
bij de Mijndensesluis. We raakten in gesprek.
Ik was verdrietig, hij vroeg of ik een stukje mee
wilde varen en van het één kwam het ander. Hij
was lief en zorgzaam. In 2000 zijn we samen
gaan wonen in een schattig huisje in ’s
Graveland. Maar ja, toen kwam Vreeland
langs. We waren op een winterse avond bij
vrienden aan de Voorstraat. De kerstverlich-
ting was opgehangen en het had gesneeuwd.
We liepen in een sprookje en zagen dit huisje
in de Klapstraat te koop staan. Ik was inmid-
dels door Berry ten huwelijk gevraagd. De cir-
kel was weer rond. Er was werk, een relatie en
een droomhuis.”

Eigen bedrijf
Acht jaar geleden wilde Heleen
wat meer vrijheid hebben en niet
elke dag in eenzelfde ritme vastzit-
ten. Ze besloot voor zichzelf te be-
ginnen en startte haar bureau
HTh Executive Support. “Van die
vrijheid is weinig gekomen, want
ik ben van de ene opdracht in de
andere gerold. Momenteel zit ik
bij Rabobank in Utrecht als secre-
taresse van de portfolio manager.
In onze – best spaarzame en kost-
bare – vrije tijd zijn Berry en ik
vaak te vinden op de golfbaan in

Loenen. Daar speelt een groot deel van ons so-
ciale leven zich af. We ontmoeten daar veel
Vreelanders en het is er héél gezellig. Ik wist ei-
genlijk niet dat ik golfen zo leuk zou vinden.
Een enkele keer ga ik met buurvrouw Sabine
naar de film en een paar keer per jaar pakt
Berry voor onze vrienden flink uit in de keu-
ken. Hij kan namelijk héél lekker koken.” Tot
slot zegt Heleen het heerlijk te vinden om in
Vreeland te wonen met de sloep voor de deur.
Amsterdam trekt haar niet meer. En shoppen
doet ze in haar geboortestad Den Haag.
“Vreeland is geweldig. Het is een dorp dat we
met elkaar moeten koesteren. En ik hoop dat
iedereen die hier woont daar net zo over
denkt!”

zorg
Meenthof 40 Kortenhoef tel: 035-6560548

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

Onderhoud + APK

Schadeherstel, Taxatie en Reparatie

Afwikkeling met verzekering

Gratis vervangende auto
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AEROBICS VREELAND/LOENEN  
www.buitenbeentje-aerobics.nl

Zorgeloos de winter door Veilig de weg op, 
ook in de winter.
Kom langs en doe de wintercheck

Bel: 0294-252611

Eerste Vreelandse Wadloop Vereniging

"Mijn schoenen liggen weer in de kelder, voor het
volgende derde wadloopweekend volgend jaar",
vertelt Margret van Gaalen van De EVWV (Eerste
Vreelandse Wadloop Verening). "Het duurde even
voor ze weer opgedroogd waren. We banjerden

soms tot onze knieën in de modder en tot onze middel in het water. We hebben veel gelachen en een
ontzettend gezellig weekend gehad!". Een groep van twintig Vreelanders vertrok op vrijdag 27 sep-
tember naar Schiermonnikoog. Het werd een weekend vol zon, modder, drank en gezelligheid!

Zaterdagavond 5 oktober was het eindelijk
zover: de langverwachte uitvoering van de
musical Poets door de leerlingen van
Theaterschool Kleine Kunst in de brede
school CSV Ridderhof. Sandra Boogert - de
stuwende kracht achter de theaterschool -
had het er al weken druk mee. Met veel suc-
ces nam zij ook een rol voor haar rekening.

De kinderen en hun ouders waren vol lof
over de toegewijde dramadocente Siwanthi
Leijen-van der Pol. Door haar inzet, liefde
voor toneel en doorzettingsvermogen werd
de uitvoering beloond met een daverend ap-
plaus. Vanaf eind oktober worden ook groe-
pen voor volwassenen en tieners opgericht.
www.theaterschoolkleinekunst.nl.

Zinderende uitvoering ‘Poets de Musical’

Niek Groen van Restaurant de Nederlanden is
geëindigd bij de laatste drie kandidaten voor de
titel 'Beste Fromager 2014'. De beste Fromager
moet o.a. een mooi kaasplateau kunnen sa-
menstellen, herkomst en making of kazen kun-
nen beschrijven uit heel Europa en een kaas /
drank combinatie maken. Hierin was Niek
uniek, met een Vinkentaler als locale kaas met
een cocktail van Schulp appelsap, huisgemaak-
te appelstroop en Bols.  De winnaar wordt be-
kend gemaakt tijdens de Wine & Food
Professional op 28 oktober 2013.  Op de foto
vlnr Niek Groen, Nederlanden, Leon Tanghe
van Oud Sluis en Freddy van Dorst van Allure 

Beste Fromager 2014


