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Van de redactie
De maand november met zijn verkiezingen staat in onze ge-
meente in het teken van de politiek. Daarover leest u dan ook
natuurlijk in deze Vreelandbode. Annelies Weijschedé ci-
teert een aantal politieke kopstukken bij de avond die de
Dorpsraad georganiseerd heeft.  En u leest over de loop van
de geschiedenis, hoe het dorpje Vreeland haar gemeentelij-
ke zelfstandigheid verloor. Oervreelander Gijs Stapper en
import-Vreelander Micha Hamel worden geïnterviewd.
Beiden beroemd, de ene lokaal, de andere nationaal, en bei-
den vol boeiende verhalen! Het bedrijf van de familie Coers
komt in de rubriek ‘Bedrijvigheid’ aan bod. U kunt meedoen
aan een originele fotowedstrijd van de Kinderpost (doe ook
mee!) en u leest van alles over de activiteiten en vergaderin-
gen die de afgelopen maand in ons dorp zijn geweest. Ook
kijken wij vooruit naar de gezellige maand december, met
onder andere de intocht van de Sint en de Kerstmarkt.
Sfeervolle tijden, waarin de dorpsbewoners elkaar hopelijk
vaak zullen ontmoeten!

De redactie

Singel 1
3633 CW Vreeland

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

Op donderdagavond 4 november organi-
seerde de Dorpsraad een thema avond
rond de Gemeenteraadsverkiezingen.
Bijna alle politieke partijen waren in het
Dorpshuis aanwezig. Onder leiding van
twee presentatoren werden de vertegen-
woordigers van de partijen gevraagd te
reageren op een aantal stellingen. Het pu-
bliek kreeg op die manier een goed beeld
van de visie van de politieke partijen op
ondermeer het fenomeen “dorpsraad”, de
financiële tekorten van de nieuwe ge-
meente en de voorgenomen bezuinigin-
gen en de bebouwing van het Driessen en
CSV terrein. Verderop in deze editie van
de Vreelandbode staat een verslag van een
geslaagde avond.  
De Dorpsraad informeert u graag over de
stand van zaken met betrekking tot de

UMTS mast aan de Singel achter de BP. Tot
ongenoegen heeft de Gemeente een ver-
gunning verleend voor de bouw van een
40 meter hoge mast aan de Singel achter
de BP. Samen met een aantal bewoners be-
studeert de Dorpsraad de mogelijkheden
om bezwaar tegen dit besluit te maken.
Wij houden u hiervan op de hoogte. 
De Dorpsraad heeft de Provincie een brief
geschreven met daarin haar standpunt
over de nieuwe brug over het Amsterdam
Rijnkanaal. De Dorpsraad ziet graag een
driebaansbrug om de doorstroming van
het verkeer te bevorderen. De Provincie
heeft de Dorpsraad en andere belangheb-
benden uitgenodigd om hun standpunt
toe te lichten.  Tenslotte vragen wij u de
nieuwjaarsbijeenkomst van de Dorpsraad
op 1 januari vast in uw agenda te zetten. 

Bericht van de Dorpsraad  

Sinterklaas in Vreeland
Zaterdag 20 november, 15.15 uur 

Aankomst met boot voor De Nederlanden!

Ongevraagd drukwerk
Kijk, daar houden we nou van! Op een
Vreelandse brievenbus was dit prachtige
briefje geplakt en de inhoud lijkt ons dui-

delijk! Om het u makkelijk te maken kunt
u bijgaande foto uitknippen en op uw ei-
gen brievenbus plakken.

Ze zijn er uit. Robert van den Bos en
John Kramer (39) hebben flink onder-
handeld en op 1 januari 2011 is het
zover. Dan zwaait John de scepter in
ons Dorpshuis. En Robert? Die gaat
waarschijnlijk weer terug naar
Spanje om daar zijn beroep – kok –
uit te oefenen. Als we John intervie-
wen is Robert ziek. Zijn moeder
Truus is in het Dorpshuis. Ze ont-
vangt de biljartclub en vindt het fijn
dat John haar zoon gaat opvolgen.
Truus: ‘Ik ben hier twintig actief. Het
was een geweldige tijd en ik heb het
werk – de laatste jaren samen met
Robert – met veel plezier gedaan.’ John
verheugt zich op zijn nieuwe uitdaging.
‘Ik ga het samen met mijn vrouw Nicoline
oppakken. Het is overigens niet mijn eni-
ge werk, want ik heb ook nog een bureau
dat evenementen organiseert, inclusief
belichting en muziek. Dus laten alle brui-
loften, recepties en partijen maar lekker
in het Dorpshuis gevierd worden. Ik ben
er klaar voor!’ Voorlopig voert John nog
geen ingrijpende veranderingen door.
Ook de catering pakt hij op. ‘Ik krijg mo-

menteel les van kok Robert’, zegt John en-
thousiast. ‘Ik ben van plan om er veel ener-
gie in te steken en natuurlijk sta ik open
voor suggesties van dorpsbewoners. Het is
goed als het Dorpshuis zijn spilfunctie be-
houdt. En natuurlijk zullen er op den
duur wat veranderingen plaatsvinden. Ik
denk dat we beginnen met een flinke verf-
beurt! En natuurlijk gaan we een speciale
website voor het Dorpshuis bouwen.’ De
redactie wenst John en Nicoline veel suc-
ces met hun nieuwe uitdaging! C.L.

John Kramer neemt Dorpshuis over

�
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tel.: 0294 - 23 22 40

Weekenddienst huisarts
tel. 231410 en luister de band af
Voor dringende hulp van de huisarts 
‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend
belt u de centrale van de Huisartsenpost
Gooi en Vechtstreek tel. 0900 9359
Gemeentehuis Loenen
tel. 236262 E-mail: gemeente@loenen.nl
Open: ma t/m vr 09.00-12.00 uur
www.loenen.nl
Politiepost Loenen
tel. 0900 8844
ma- en don-middag van 13.30-16.30 uur
Apotheek ‘s-Graveland
tel. 035 6562110
Meenthof 32-34, 1241 CP Kortenhoef
Apotheek Loenen
tel. 232703
Albrechtlaan 2, 3632 BB Loenen
Verloskunde Wijdemeren - Vreeland
tel. 035 6953522 Thera van Erp
Verloskundige praktijk Kortenhoef e.o.
tel. 035 6566333 M. Boomars & A. Onvlee
www.verloskundigekortenhoef.nl
Stichting Tympaan
Koningin Julianaweg 52a
3632 EG  Loenen aan de Vecht
tel. 230400
loenen@stichtingtympaan.nl  
www.stichtingtympaan.nl
Zuwe Algemeen Maatschappelijk Werk
tel. 0346 263094
Angstel 138, 3621WC Breukelen
Spreekuur ma t/m vr 09.00-10.00 uur
Zuwe Thuiszorg
tel. 0346 260060
Angstel 138, 3621WC Breukelen
Wzc 't Kampje
Dagverzorging ma., di., do., vrij. 
Huishoudelijke ondersteuning 
tel. 233159
Dierenartsenpraktijk Loenen
Spinnerie 2, 3632 ET Loenen
tel. 231315
Dierenambulance Hilversum e.o.
tel. 035 6830300
www.dierenambulancehilversum.nl
Dorpsraad Vreeland
p/a Raadhuislaan 3, Vreeland
tel. 231558 of 06 15908850
e-mail: info@dorpsraadvreeland.nl
Vivium Klantenservice
Woonzorg-Thuiszorg-Services
Postbus 406, 1270 AK Huizen
Tel. 035-6924924, www.vivium.nl

Agenda

De Vreelandbode is een uitgave van
Stichting Vreelandbode (KvK 30238883)
Rekening 11.27.81.632 t.n.v. Stichting
Vreelandbode
Postadres: p/a Duinkerken 5, 3633 EM
Vreeland Email: info@vreelandbode.nl
Redactie: Sandra Boogert, Grace
Inklaar, Juliette Jonker, Annelies
Weijschedé, Renée Bink, Saskia lutje
Beerenbroek-Nooij en Barbara Mees
Met medewerking van: 
Harold Linnartz, Lis van Haagen, Connie
Lohuis en Engeline van Ee
Contactpersoon verenigingen: 
Sandra Boogert.
Advertenties: Karin van Dis:
info@vreelandbode.nl  
Tarieven advertenties op aanvraag
Administratie: Carola Marseille 
(penningmeester)  
Website: Rens van der Meer. 
Oplage: 1000 exemplaren. Drukker: 
Dunnebier Print, Nederhorst den Berg
Kopij voor de volgende Vreelandbode
uiterlijk 8 december 2010 inleveren via
info@vreelandbode.nl.  De volgende
Vreelandbode komt uit op 16 december.
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

Vechtzooitjes
• Aang. per januari 2011 sfeerv. vrijst.
praktijk/cursusruimte in Vreeland. Zr
geschikt voor (kinder)yoga, groepswerk,
massage, therapie etc. Tegen schappelij-
ke verg. V/a 1 dagdeel p.w. of 1 dag p.m.
Info 0294-237702.

• Huishoudelijke hulp gevraagd, 
4 uur in de week
0651992173 / 230588

Colofon

20 nov. Sinterklaas komt aan in 
Vreeland (15.15 uur!)

23 nov. Wat bezielt ze toch? Marlies 
Cordia, 19.45 uur, De Til

24 nov. Gemeenteraadsverkiezing 
gemeente Stichtse Vecht

1 dec. Lezing Chagall, 20.00 uur, 
‘t Web, Loenen

5 dec. Sinterklaas is jarig
10 dec. Kerstmarkt Vreeland, 

van 15.30 - 20.30 uur
10 dec. Kerstconcert Sijpekerk 

te Loosdrecht
18 dec. Start Kerstvakantie CSV
25/26 dec. Kerstavond
31 dec. Oudjaarsavond
1 jan. 2011 en Nieuwjaarsborrel 

Dorpsraad in het Dorpshuis

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

Bruiloften

Partijen

Recepties

Vergaderingen

Presentaties

Seminars

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

Iokai-Shiatsu
manuele lichaamstherapie

praktijk Henk Kieviet

Gezondheidscollectief 
Vreeland

Fetha 3
* Dieet- en voedingsvoorlichting

Mw. Y. van Erp, tel. 0294 - 26 54 48

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

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

Spreekuur volgens afspraak
In samenwerking met “De Singel” centrum 
voor zorg en welzijn - www.singelzorg.nl

zo. 21 nov. mevr. M.W.M. Jonkers 
zo. 28 nov. mevr. A.C. van Halsema
zo. 5 dec. ds. D.E.E. Figee
zo. 12 dec. dhr. C. Boers
zo. 19 dec. ds. A.S. Klusener
Aanvang diensten 10.00 uur
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Quality in food and wines

Fingerfood & diners 

Bedrijfslunches

Catering aan boord

Aankleding & decoratie

www.casacatering.nl    |   info@casacatering.nl

Vreeland Monique Bruins       0294-267704
Amsterdam     Susanne Bruins       020-3343854

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)

Greif Nederland B.V.
Industrial Packaging & Services

Bergseweg 6
3633 AK  Vreeland

Telefoon: 0294-238911

Kerstmarkt vrijdag 10 december
Op vrijdag 10 december vindt de traditione-
le jaarlijkse Kerstmarkt van Vreeland
plaats. De kramen staan dit jaar lekker uit
de wind opgesteld in de Breedstraat en op
Duinkerken. De aanmeldingen van stand-
houders stromen binnen en we weten ook
al zeker dat u op de Kerstmarkt gezellig
kunt blijven eten. De levende kerststal komt
te staan bij de muziektent en onze
Vreelandse kunstenaars hebben weer plan-
nen voor het inrichten van een expositie
van hun kunstwerken. Door donaties van
diverse sponsors (waaronder de Rabobank,
Greif, Pronk Vuurwerk, HSM en Kramer eve-
nementen) is het dit jaar zelfs mogelijk de
Kerstmarkt af te sluiten met een knallend
vuurwerk! Op veler verzoek komt er ook dit
jaar weer een fakkel-/lampionnenoptocht.
Deze optocht is wel op eigen risico. Op de
Kerstmarkt worden fakkels en trendy knip-
perlichtballonnen verkocht. Wilt u meer
weten over de Kerstmarkt, of heeft u een
idee voor een leuke kraam die we echt niet
in het rijtje mogen missen, dan vindt u
meer informatie op de website www.kerst-
marktvreeland.nl.

Recordpoging KinderKoor: 
“zingen voor een klamboe”
Samen met onze nieuwe gemeente “Sticht-
se Vecht” organiseert de Kerstmarkt Vree-
land om 16:00 uur de recordpoging groot-
ste openlucht KinderKerst-Koor van de we-
reld, voor het Guinness Book of Records. De
gemeente Stichtse Vecht wil graag werken
aan de verbroedering van de kinderen uit
onze hele gemeente en ze bewust maken
van hun goede positie in de wereld. De op-
brengst van deze actie is voor de stichting:
‘Malaria No More!’ Alle scholen van de ge-
meente Stichtse Vecht ontvangen eind no-
vember vanuit de gemeente voor elk kind
een flyer met sponsorlijst. Het sponsorgeld
dat de kinderen met het zingen verdienen,
kunnen ze vlak voor de recordpoging bij
één van de bekende Nederlanders in de
kraam van Malaria No More inleveren. De
Stichting Wilde Ganzen vermeerdert de to-

taalopbrengst met meer dan 50%!  Als je je
van tevoren aanmeldt via email: recordpo-
gingkerstkoor@hotmail.nl krijg jij op de
Kerstmarkt een leuke kerstmuts cadeau.
Zing dus mee en kom op vrijdagmiddag 10
december om 16.00 uur naar Vreeland.
Verschillende bekende Nederlanders, on-
der wie Marco Bakker en een paar soapster-
ren, doen al mee aan de actie. We nodigen
ook de landelijke en regionale pers uit!
Programma Kerstmarkt
Vanaf 15.30 uur
• Start Kerstmarkt
• Expositie Vreelandse kunstenaars
• Op de foto in de levende kerststal
Vanaf 16.00 uur
• Inleveren sponsorlijst Malaria No More!
• Recordpoging Grootste kinderkerstkoor

– Zingen voor een Klamboe. M.m.v. Marco
Bakker en Pauline van Aken als Mega Mindy

19.45 uur
• Lampionnen- en fakkeltocht met aanslui-

tend vuurwerk
20.30 uur
• Naborrelen voor het hele dorp in het café

van Cor op de Lindengracht 

U heeft inmiddels allen een cadeautje van
het gemeentebestuur gekregen als af-
scheid van de gemeente Loenen. Dit is een
speciale uitgave van de Vechtkroniek, het
tijdschrift van de Historische Kring
Gemeente Loenen. Alle mogelijke verha-
len rond het thema herindeling en ande-

re gemeente zaken staan hier levendig in
beschreven. Bodette Juliette Jonker is eind-
redactrice van dit tijdschrift en overhan-
digde in die hoedanigheid op 29 oktober
het eerste exemplaar aan burgemeester
Boekhoven in de parkkoepel van het ge-
meentehuis Beek & Hoff.

Cadeautje van de gemeente

Saskia
BROCANTE -CADEAUX

UITNODIGING

10 december van 10.00 tot 21.00 uur
11 december van 10.00 tot 18.00 uur
12 december van 11.00 tot 17.00 uur

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

kussens/plaids, kerstkransen en landelijke meubeltjes 

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

Barn sales in Christmas style
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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

Restaurant Het Arsenaal, 
Brasserie Paul Fagel met de Binnentuin 

& Theaterzaal ‘Klein Arsenaal’
Welkom op de plaats waar ambiance en gastronomie elkaar ontmoeten in het 

historische decor van Naarden-Vesting. De combinatie van drie locaties met elk
een geheel eigen karakter en sfeer maakt Arsenaal Restaurants Paul Fagel uniek

en multifunctioneel. Het Restaurant Het Arsenaal, De Brasserie Paul Fagel 
en de Binnentuin en Theaterzaal Klein Arsenaal (ruim 200m2) hebben een 

gemeenschappelijk kenmerk: de gastronomische magie van Paul Fagel.
Het is onze uitdaging om u te verrassen met een arrangement dat perfect bij u 
en uw gasten past. Daarom is letterlijk alles mogelijk bij Arsenaal Restaurants

Paul Fagel. Van ingetogen, intieme lunches en diners tot grote evenementen.
Maar ook voor een onvergetelijk huwelijksfeest is Arsenaal Restaurants 

Paul Fagel de perfecte plek. U kunt zelfs het ja-woord uitspreken 
in de mediterrane Binnentuin van Het Arsenaal,

omdat wij een officiële trouwlocatie zijn.

2 gangen Lunch menu à € 29,50 inclusief café complet 
3 gangen Diner menu à € 35,00

7 dagen per week geopend voor diner.
Van maandag t/m vrijdag tevens geopend voor de lunch.

Kooltjesbuurt 1, 1411 RZ Naarden-Vesting
info@paulfagel.nl • 035 - 694 91 48 • www.paulfagel.nl

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

Als ik op de H. van Viandenstraat aankom
zie ik de spinhoogwerker al voor de deur
staan.  Johny heeft hem speciaal voor mij
daar neer gezet om een indruk te geven
van de apparatuur die hij verhuurt. Als je
bijvoorbeeld de kozijnen van de bovenver-
dieping wilt schilderen en geen zin hebt
om een ladder alsmaar te verplaatsen of
gewoon bang bent om er vanaf te vallen,
dan biedt deze spinhoogwerker uitkomst.
Je kunt hem met wat aanwijzingen van
Johny zelf bedienen. Hij staat stevig op de
straat langs de stoeprand en de veilige
korf brengt je met een reikwijdte van 8,5
meter en een werkhoogte van 15 meter
precies op de plaats waar je moet zijn. 

Johny is in 1966 geboren in Baambrugge.
Door ruilverkaveling moesten zijn ouders
een andere locatie vinden voor hun boe-
renbedrijf en dat werd de Oostkanaaldijk
in Loenen. Overname van het bedrijf was
geen optie omdat zijn ouders te jong wa-
ren en dus volgde Johny zijn eigen koers.
Eerst de lagere landbouwschool in
Breukelen en vanaf z’n 16de ging hij in z’n
vrije tijd al aan de slag als loonwerker.
Naar eigen zeggen om wat centen te ver-
dienen voor zijn auto en om uit te kunnen
gaan. Vanaf z’n 19de, toen hij ook de mid-
delbare landbouwschool had afgerond,
ging hij officieel in dienst bij een loonwer-
kersbedrijf. Een loonwerker verricht
werkzaamheden met machines die de
boer niet heeft, zoals bijv. het schoonma-
ken van sloten, graskuilen, mestrijden,
graafwerkzaamheden enz.

Johny vond dat werk prachtig: “Je bent
vrij, je bent in de natuur en je zit een beet-
je tussen de boeren in.” Een mooi leven
had Johny en het werd nog mooier want
een jaar later leerde hij op een
Nieuwjaarsbal van de Christelijke
Plattelands Jongeren Christel kennen.
Christel was toen 16 en hij was 20 en twee-
ënhalf jaar laten zijn ze getrouwd.
Mensen vroegen wel: “Moeten jullie trou-

wen?”En dan zei Christel: “Ja, we moeten
trouwen want we hebben een huis!” Dat
huis lag aan de Kleizuwe. Een paar jaar la-
ter verhuisden ze naar de Ruiterstraat en
daar werden hun 3 zonen geboren: David,
Daniël en Andreas. 

Met het vooruitzicht dat zijn werkgever
met pensioen zou gaan, heeft Johny sa-
men met Christel een paar jaar geleden de
knoop doorgehakt en is hij voor zichzelf
begonnen. Hij werkte eigenlijk al geheel
zelfstandig. Het enige wat hij niet deed
was rekeningen versturen en Christel zei
dat zij dat wel kon doen. Een eerste vereis-
te was dat Johny van meet af aan in het on-
derhoud van zijn gezin moest kunnen
voorzien omdat Christel toen nog niet
werkte. Bovendien moesten ze investeren
in machines. Een spannende tijd maar het
lukte. Christel is ondertussen een na-
schoolse opvang aan huis gestart na een
aantal jaren o.a. coördinator van de over-
blijf op de CSV te zijn geweest. Met kan-
toor aan huis en de dagelijkse opvang van
zo’n 5 kinderen, naast hun eigen 3 zonen
is het gezellig druk in huize Coers. De
plannen om uit te bouwen zijn er dan ook
al. Christel heeft het hele plan al in haar
hoofd en Johny zal zorgen voor een deel
van de uitvoering daarvan. Ze kunnen
goed samenwerken en samen werken ze
hard. En zo blijven ze op ‘Coers’. R.B.

Bedrijvigheid in Vreeland
Johny Coers van Coers Machineverhuur

Oud papier
Zoals u wellicht zult weten, haalt het
Christelijk Gemengd Streekkoor ‘Sursum
Corda’ uit Vreeland maandelijks oud pa-
pier op in Vreeland.
Dit gebeurt op de 3e zaterdag van de
maand tussen 08.30 en 12.00 uur. Voor
diegene die te laat zijn met het aanbieden
van de oude kranten staat op de Kleizuwe
123 bij de Familie Van de Paauw geduren-
de het weekend een container waar het
papier ingedaan kan worden.
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Het Dorpshuis was er vol van 4 september,
van lijsttrekkers en verkiezingsretoriek.
Met de Gemeente Stichtse Vecht in wor-
ding en de verkiezingen voor de deur had
de Dorpsraad een missie: 12 lijsttrekkers
werden uitgenodigd en aan de tand ge-
voeld over hun plannen. Een zaal vol be-
langstellenden, Omroep Breukelen en de
Vreelandbode zaten paraat.

Voorzitter John de Nooij heet de 10 aanwe-
zige partijvertegenwoordigers hartelijk
welkom en introduceert 2 spreekstalmees-
ters, Aginus Kalis en Joost de Haan, die di-
rect lootjes uit hun hoge hoed toveren
voor de eerste van 3 prikkelende stellin-
gen. Er is ruimte voor vragen uit de zaal en
Berry Stapper bewaakt streng maar muzi-
kaal de tijd: iedere lijsttrekker heeft 2 mi-
nuten spreektijd zonder elkaar te bedis-
cussiëren. 

Gebrek aan contact (stelling 1)
Uit onvrede over het functioneren en het contact
met de Gemeente Loenen werd de Dorpsraad
Vreeland opgericht. “Wat is uw visie, hoe
gaan we straks communiceren met el-
kaar?”vraagt Joost de Haan.
Piet Ploeg van de VVD trapt af. Hij wil zui-
nig zijn op initiatieven als die van onze
Dorpsraad met een dorpsplan en is voor in-
teractieve beleidsvorming: heldere ver-
wachtingen, duidelijke bestuurlijke con-
tactpunten en optimaal gebruikmaken
van kennis en ervaring van inwoners en
bedrijven in ‘de kernen’. 
Hans Post van Maarssen Natuurlijk! wil
“met respect voor de eigen identiteit” wijk-
commissies die goede contacten onder-
houden met de wethouders. 
Jan Boogerd van ChristenUnie-SGP roemt
bloeiende dorpsgemeenschappen nu de
afstand tussen Gemeente en kern groter
wordt; hij beoogt een wijkwethouder als
direct aanspreekpunt voor een wijk of
kern.  
Voor de PvdA van Erik van Esterik (wethou-
der Gemeente Maarssen) telt iedere kern.
Met 3 door de Gemeente aangestelde (en
betaalde) wijk- of dorpsregisseurs, een ei-
gen dorpsplan en -budget en 4 wijk- of ge-
biedwethouders die zorgen voor ‘hun ge-
bied’ wil de PvdA de lijnen kort houden.
Bertine Oosthoek, CDA, heeft er in
Breukelen al prima ervaringen mee: wijk-
gericht werken met eigen budgetten.
“Kom eens kijken bij ons” plaagt ze Van
Esterik, “dan weet je ook hoe je het uit-
spreekt: Nieuwer ter Aa... “. Ook zij is voor-
stander van wethouders (5) met een aantal
kernen onder zich. 

Mieke Hoek van het Vechtse Verbond gaat
verder en ziet een Dorpsraad graag als for-
meel aanspreekpunt voor raad en wethou-
ders. Dicht op de bewoners om signalen
vooral op tijd op te kunnen pakken. 
Cock van der Kaay van GroenLinks ziet het
net weer een beetje anders dan anderen.
(Wiens slogan is dat ook alweer?) Hij wijst
er op dat een grote Gemeente ook voorde-
len heeft. Problemen met de N201, contac-
ten met politie en brandweer of overlast op
de Vecht pak je krachtiger aan. Lastige keu-
zes maak je samen met de Gemeente. 
Gabriëlla van Strien van Trots op
Nederland laat het CDA eerst even weten
van wijkactiviteiten in Breukelen nooit
iets gemerkt te hebben. Een ombudsman
en serviceloketten bij de Gemeente zijn be-
langrijk voor ‘Trots’. 
Linda Hogeveen van D’66 wil de wijk- en
dorpsraden vooral niet teveel institutiona-
liseren. Lees op pagina 22 van hun verkie-
zingsprogram waarom de Vreelandse
Dorpsraad een voorbeeld is. 
Tenslotte toont Wouter Pijzel van
Streekbelangen, uitvinders van participa-
tie met inloopavonden, zich voorstander
van dorpsraden: professioneel en met een
eigen budget.

Stel de budgetten zijn gekort (stelling 2)
Op welke 3 punten gaat u bezuinigen? 
Moeten bezuinigen is toch even wennen.
Met stip op nummer 1 willen alle partijen
efficiënter werken én geen dure experts
meer inhuren. “Maar waar kort u nou pre-
cies op?” wil spreekstalmeester Kalis we-
ten. 
De VVD wil snijden in de eigen organisatie.
GroenLinks ziet een kans: een beter mo-
ment om te bezuinigen is er voor een nieu-
we Gemeente niet. 
D’66 zal niet van alles een beetje af halen
zoals Maarssen Natuurlijk! met de kaas-
schaafmethode wil. Hogeveen: “De biblio-
bus moet bijvoorbeeld blijven maar de bi-
bliotheken leunen zwaar op de begroting”. 
Van Esterik, PvdA, geeft een kijkje in de
keuken: “op een begroting van 100 mil-
joen euro kan de Gemeente 25 tot 30 mil-
joen zelf beïnvloeden en we verwachten
een tekort van 2,5 tot 5 miljoen. De biblio-
theken bijvoorbeeld kosten 1 miljoen”.
Herverhuur van bibliotheekgebouwen,
maar ook inkoopvoordelen, verlaging van
huisvestingskosten en vermindering van
ambtenaren ziet hij als bezuinigingsmo-
gelijkheden. 
Streekbelangen pleit voor minder wethou-
ders en een professioneel e-loket, voor
kleinere zaken en aanvragen. 

Schoonheidsbehandelingen met zachte en 100% natuurlijke producten
Onspannende Massages door professioneel masseur

Reiki Behandelingen  Zonnebank
We werken alleen op afspraak 0294-255425 info@enerki.nl 

We zien u graag binnenkort in ons schoonheidsatelier in Nederhorst den Berg.

TAXI VAN WIJK
voor al uw vervoer

Binnenweg 7, 3634 AD Loenersloot
Telefoon 0294 29 13 25

Schiphol vanaf Vreeland t/m 4 pers. € 43,-

Het Dorpshuis

VREELAND

zalen verhuur voor:
recepties, bruiloften
en diverse partijen
en vergaderingen

Robert van den Bos
Tel.: 0294 - 234 750
Fetha 16, Vreeland

Politiek in het Dorpshuis Vreeland
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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

Stichtse Kade 51, 1243 HW ’s-Graveland. Tel. 035-6560429.

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

Dodaarslaan 10-14, Kortenhoef

Gaat u voor de meest actuele aanbiedingen naar 
“ www.dewereldvandranken.nl”

Nigtevechtseweg 172 
3633 XX Vreeland

Tel. 0294 - 254164
Gaarne bellen na 17.00 uur! 

Typisch Vreelandse topics: voor of tegen?
Na de pauze is er even tijd “om u een beet-
je wegwijs te maken”. Een diapresentatie
toont het rustieke aanzicht van Vreeland,
nou ja..., weliswaar met het BP-station op
de voorgrond maar zonder die 40 meter
hoge UMTS mast. Of toch met? Schrik!
Komt ondanks alle moeite die 40 meter
hoge mast toch naast het BP station? Een
afscheidscadeautje van Gemeente
Loenen? 
“Als u voor deze mast bent wilt u dan uw
hand opsteken?” Geen handen. 
Dan de N201 waar de drukste rivier de
drukste provinciale weg van Nederland
kruist. “Wij zijn blij met onze brugwach-
ters, als wijkagent en sociaal punt. Klemt
de provinciale brug, dan komt iedere auto
door dit dorp” licht de Haan toe. 
“Wie is voor behoud van de brugwach-
ters?”. Handen omhoog: iedereen is voor.
Meer N201: een aquaduct is in 4,5 jaar een
serieuze optie geworden. 
“Wie is tegen het aquaduct?” Handen van
Streekbelangen (vrezen verkeerstoename)
en CU-SGP (weet er nog te weinig van). De
PvdA lijkt het slim om de N201 integraal te
bekijken. D’66 wil eerst een verkeersvisie
ontwikkelen waar de VVD geen voorstan-
der van is. Het CDA wil het verder onder-
zoeken. 

Marktpartijen maken bestemmingsplan
(stelling 3)
Gemeente Loenen laat het maken van bestem-
mingsplannen over aan marktpartijen met hun
eigen belangen (waarmee de Dorpsraad het
oneens is.) Wat is uw mening?
D’66 , de PvdA en CU-SGP zijn geen voor-
standers en vinden het bovendien heel on-
gebruikelijk. Al zijn er voldoende wettelij-
ke waarborgen meent de CU-SGP. Andere

partijen zien het probleem niet zo. “Als de
Gemeenteraad maar het laatste woord
heeft” verduidelijkt het Vechtse Verbond.
“Financieel rustig met marktpartijen”
stelt Oosthoek van het CDA. “Is het CDA
soms te koop?” vraagt Kalis. Nee, dat nou
ook weer niet. Zolang de grondwaarde
maar ten gunste komt van de Gemeente
besluit GroenLinks de discussie.

Daarvoor gaat u stemmen op 24 november
De avond loopt ten einde met vragen en
opmerkingen uit de zaal.  Broex stelt voor
om de Dorpsraad echt inspraak te geven in
de Gemeente. Het Driessenterrein blijkt
nog heel wat gemoederen bezig te hou-
den. 

Nog 1 laatste ronde: 
Het Vechtse Verbond denkt dat ‘krimp’ de
huidige Driessenplannen zal beïnvloeden.
De PvdA heeft een apart hoofdstuk voor
Vreeland in ‘t program, GroenLinks gaat
voor een groot groen hart, CDA en D’66
gaan voor leefbaarheid, Trots wil geen
schaalvergroting, de VVD wil zichtbaar
aanwezige politie, Streekbelangen gaat
goed luisteren naar de 12 kernen en de CU-
SGP eindigt met de leukste leus: Samen
een goed begin, Stem ChristenUnie-SGP
erin. 

In de Fabeltjeskrant lazen we eerder al dat
er een einde kwam aan het monopolie van
het Praathuis van Bor de Wolf in het Grote
Dierenbos. Nu weten we het zeker. Mission
accomplished!

A.W.

Verkiezingsprogramma’s en websites? Via
www.fusiegemeentestichtsevecht.nl/
stichtse-vecht/verkiezingen.   

Wie wilt ons helpen
de flyers huis-aan-
huis rond te bren-
gen in Loenen en
Breukelen? Stuur
een mailtje aan

info@kerstmarkt-
vreeland.nl en help

de Vreelandse
Kerstmarkt!

John Kramer en Nicoline Duijzer

Vanaf 1 januari 2011 de nieuwe gezichten 
van “Dorpshuis Vreeland”

Voor meer informatie: 06 11 444 650
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Tel.: 0294 237 068    www.fysiotherapievreeland.nl

Aloys Hageman
Voorstraat 15 Vreeland

Tel.: 0294-231514 Fax: 0294-230559

Het adres in Vreeland voor
al uw DAGverse producten.

BROOD en BANKET van 
Bakkerij VOOGES

Bake Off
In de winkel afgebakken

Broodjes en koeken

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

Centrum voor Jeugd en Gezin
Oud-minister Rouvoet heeft, begeleidt
door vrolijk gezang van de kinderen
van het zomermusicalkoor van de
stichting cultuurpromotie Stichtse
Vecht olv Robert Hoving en Sandra
Boogert, op woensdag 10 november
het Centrum voor Jeugd en Gezin
Stichtse Vecht in Breukelen geopend.
Het Centrum voor Jeugd en Gezin
(CJG) is een plek waar alle ouders, kin-
deren, jongeren tot 23 jaar en professi-
onals terecht kunnen met vragen over
opvoeden en opgroeien. In het cen-
trum zit onder andere een consultatie-
bureau, het jeugdloket en maatschappe-
lijk werk. De actie betrof feitelijk een ope-
ning in drievoud: op de CJG locatie in
Breukelen werden meteen ook de locaties
in Loenen en Maarssen officieel geopend.

Breukelen, Loenen en Maarssen vormen
vanaf 1 januari 2011 de nieuwe gemeente
Stichtse Vecht. Kernpartners in het CJG
Stichtse Vecht zijn Zuwe Zorg en de GGD
Midden Nederland. Meer informatie op:
www.cjgloenen.nl 

Van gemeente Vreeland tot Stichtse Vecht
Nog ruim een maand behoren wij tot de
gemeente Loenen. 31 december wordt
deze gemeente opgeheven en wordt
Vreeland onderdeel van de gemeente
Stichtse Vecht. Toch is ons dorp bijna 700
jaar zelfstandig geweest. In 1265 kreeg het
dorpje al stadsrechten. Deze werden
(waarschijnlijk) in 1560 afgenomen, maar
Vreeland bleef een zelfstandige plaats,
een gerecht met hoge heerlijke rechten. In
1849 werd geprobeerd Vreeland samen te
voegen met enkele dorpen tot een nieuwe
gemeente Loenen. Dit mislukte, waarna
de minister van Binnenlandse Zaken in
1851 probeerde Vreeland en Nigtevecht
samen een gemeente te laten vormen.
Door verzet van de inwoners mislukten
deze pogingen. Begin jaren ‘60 was er ech-
ter geen ontkomen meer aan en werden
de plannen om Vreeland bij Loenen te voe-
gen steeds concreter. Zeer tegen de zin van
de Vreelanders, die absoluut niet wilden

fuseren met Loenen. De Vreelandpost
werd in 1963 opgericht als protestorgaan
om de inwoners te binden, maar het
mocht niet baten. Op 1 april 1964 werd de
zelfstandige gemeente Vreeland opgehe-
ven en bij Loenen gevoegd. Hoe erg men
dat vond is op bijgaande annonce te le-
zen... En nu, 47 jaar later, is ook deze fusie
verleden tijd. Op naar een nieuwe ge-
meente!

Wat bezielt ze toch?
Op dinsdag 23 november komt Marlies
Cordia uit Vreeland vertellen over de be-
zieling in haar werk. Al meer dan dertig
jaar houdt ze zich bezig met het hoorspel.
Zij werkte bij de TROS, daarna bij de
Humanistische Omroep en sinds vijf jaar
samen met Vibeke von Saher in hun
HoorSpelFabriek. Marlies: “Hoewel het lot
van het hoorspel vaak aan zijden draden
lijkt te hangen, weet ik niet van wijken.
Waarom hou ik toch zo van hoorspelen?
Waarom staat bijna alles wat ik doe in het
teken van hoorspelen, is het geen werk
maar een hartstocht?
Ik denk dat dat onder andere komt omdat
het mensen tot luisteren aanzet. Zoveel
misverstanden in de wereld, omdat men-
sen niet goed kunnen luisteren.
Hoorspelen geven je de mogelijkheid om
in de huid van iemand anders, in zijn of
haar hoofd te kruipen. Je leert zaken van
een andere kant te bekijken, niet alleen
vanuit je eigen straatje. Daarnaast stimu-
leert het de fantasie. En als iets het leven
mooier maakt, dan is het wel fantasie.
Omdat je niets ziet bij hoorspelen, bedenk
je zelf de beelden. En die zijn mooier dan

welke beroemde filmmaker maar kan ver-
zinnen. Daarbij komt nog dat ik het liefst
werk met jonge mensen, die nog aan het
begin van hun loopbaan staan. Hun ook
zo bezeten maken van het fenomeen
hoorspel, de fakkel doorgeven, daar geef
ik alles voor”. U bent welkom in de Til.
Vanaf kwart voor acht staat de koffie en
thee klaar. 
Marjolein Oldenkamp (231367) en 
Joke Stapper (231058)
P.S. noteert u onze volgende sprekers  van WAT
BEZIELT ZE TOCH? alvast in uw agenda:1 fe-
bruari 2010    Chris Stegeman over ‘Werken met
opstellingen’  10 maart 2011      Willemijn
Jonker met De kracht van oude en nieuwe ritu-
elen & ceremonies



Verkoop 

Mode/Accessoires
Geschenken

Open: Dinsdag 13.30 - 18.00 uur

Woensdag 10.00 - 13.00 uur

Donderdag 13.30 - 18.00 uur

Vrijdag - 10.00 - 18.00 uur

Zaterdag 10.00 - 16.00 uur

Brugwachtershuisje 

Voorstraat 13 Vreeland Tel 0294 234994

Welkom
Nog even geduld! Ze hebben het ook zo
druk. Wie? Sinterklaas en zijn Pieten na-
tuurlijk. Dit is de drukste tijd van het jaar.
Speculaas en borstplaat bakken, pakjes in-
pakken en bij elkaar zoeken. Gedichtjes
maken. En nu maar hopen dat ze de juis-
te schoenen vinden. Help jij een handje?
Dan komen ze op 20 november op tijd
aan.

Recept voor Pepernoten
Mjammie...pepernoten worden gebakken
door Zwarte Piet. Of toch niet?
Jij kunt ze ook zelf bakken. Heb je een half
uurtje de tijd?
Maak ze helemaal zelf en vraag een vol-
wassene even om te helpen met de oven! 

NODIG
Ingrediënten: 
250 gram zelfrijzend bakmeel
100 gram boter
125 gram basterdsuiker
3 eetlepels melk
2 eetlepels speculaaskruiden
verder:
kom
bakpapier
oven met bakplaat
een volwassene
10 minuten + 15 minuten

STAPPEN
1.   haal de bakplaat uit de oven
2. vraag een volwassene de oven aan te

doen op 160 graden.
3.  doe alles bij elkaar in een grote kom.
4.  kneed het 1 minuut goed door elkaar 
5.  maak er dan een bal van 
6.  draai van de deegbal allemaal kleine

balletjes, maak ze allemaal zo groot als
een knikker

7.   bedek de bakplaat met bakpapier
8.   leg balletjes op de bakplaat maar wel

een eindje uit elkaar 
9.   vraag de volwassene de bakplaat in de

oven te schuiven

10. wacht 15 minuten en kijk dan of ze
bruin zijn. Ja?

11. Vraag de volwassene de pepernoten uit
de oven te halen

12. Mjammie, zijn ze niet meer heet?
Smullen maar!

Zakken vullen
Tilt Piet niet te zwaar?
Op elke grote zak staat 
hoeveel kilo hij mag wegen. Kleur de 
pakjes waarmee je de zak kunt vullen.

zakkenvullen copyright: antoinetteberns.nl

BiBi’s vraag
Hoe kan dat nou?
Kijk maar eens gauw
Ben je nou in Vreeland of niet?
Klopt het wel wat je hier ziet?
Sta je nu op het Sperwerveldje in Loenen
Of in Vreeland met je schoenen?

Wie het goede antwoord mailt voor 5 de-
cember krijgt die eenmalige eervolle ver-
melding. 
Mail naar: info@vreelandbode.nl

w: www.orthodontiepraktijkhilversum.nl
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auto oskamp
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• Originele VW- en Audi accessoires
• Onderhoud en reparatie aan alle merken
• Voor nieuwe banden, uitlaten, accu’s,

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

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

Kom langs en overtuig uzelf!

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

Tevens benzine verkoop
Open van ma. t/m vr van 07.30-18.00 uur
zaterdag van 09.00 - 17.00 uur
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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 31 december 2010

www.tunfun.nl V
rB

�

Cadeaumaanden 
breken weer aan

Wat dacht je van De ontdekking van 
de hemel of Het stenen bruidsbed van

Harry Mulisch? Of Erik of het kleine
insectenboek van Godfried Bomans?       

Stop eens wat anders in schoen of sok!
Voor Vreelanders speciale kortingen

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

Voorstraat 21  Tel: 237304

Ook te koop bij Tierelantijn!!!

Help Sinterklaas
...met het vinden van de juiste schoen!Wie
hoort bij wie? Weet jij het? Stuur voor 5 de-
cember je antwoord naar info@vreeland-
bode.nl of Vreelandbode p/a Duinkerken
nummer 5.
PS iedereen mag meedoen. Ook grote mensen
dus. De uitslag en alle goede foto-antwoorden
komen in de volgende Vreelandbode. �
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www.malarianomorel.nl  rek.nr.: 56.10.25.312



Hemel boven Vreeland
De zon is de afgelopen eeuw niet zo inactief
geweest als de afgelopen jaren. Die activi-
teit wordt gemeten aan de hand van het
aantal zonnevlekken. Dat zijn donkere en
ietwat koudere plekken aan het 5000 gra-
den hete oppervlak van de zon. Het aantal
vlekken varieert en hangt samen met het
magneetveld van de zon, dat eens in de 11
jaar omdraait. Het blijkt dat het aantal zon-
nevlekken de magnetische cyclus volgt; na
een maximum volgt ruim vijf jaar later een

minimum en na elf jaar is de cyclus rond.
En wat blijkt: het aantal zonnevlekken
loopt flink achter bij de verwachtingen. En
dat is goed nieuws voor de ijsclub Vreeland.
Het merendeel van de Elfstedentochten is
verreden tijdens een periode met een ge-
ring aantal zonnevlekken, en ook al zijn
het afgelopen jaar een paar grotere zonne-
vlekken waargenomen, de nieuwe cyclus is
nog steeds niet overtuigend. Er wordt zelfs
hardop gesproken over het begin van een

kleine ijstijd, zoals in de
17de eeuw. Ook toen was
de zon gedurende meer-
dere decennia ronduit
rustig. De vele wintertafe-
relen van de Hollandse
Meesters getuigen van de
schaatspret in die tijd.
Maar of we echt op vele
winters ijspret afsteve-
nen, weten we pas over
een paar jaar. Voor nu
geldt: als we op het aantal
zonnevlekken mogen af-
gaan, dan kunnen de
schaatsen binnenkort uit
het vet.

H.L.
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Voor adverteren kijk op 

www.vreelandbode.nl

Café/restaurant partycentrum

“De Herberg”
Kerst 2010!

Zondag tweede Kerstdag

Exclusief uitgebreid Kerstbuffet 

€ 29,75 per persoon.

Voor de kleintjes hebben wij een speciaal kinderkerst-

menu inclusief een kadootje onder de kerstboom.

25 December zijn wij gesloten!

Wij verzoeken u tijdig te reserveren

Reserveren: 0294 254090

“De Herberg”
Vreelandseweg 1, 1394 BL Nederhorst den Berg.

Wintermaanden op molen De Ruiter
Veel mensen vragen zich af of de molen
ook in de winter draait. Jazeker, juist in
deze tijd. Ook voor molen De Ruiter en
zijn molenaars is de herfst aangebroken.
Na een drukke zomerperiode met timme-
ren en schilderen aan de molen, is dit de
tijd van malen, want nu staat er geregeld
genoeg wind om te kunnen draaien. Een
mooie tijd voor de molenaars, want er ont-
staat een apart sfeertje in en om de molen
- de bladeren vallen van de bomen, de
wind giert, en de molen kreunt en kraakt
in zijn houten constructie. Ook het licht
buiten en in de molen is heel apart. De
voorbijkomende wieken werpen hun
schaduw binnen en de molenaar telt de
enden (hoe hard de molen gaat) en vraagt
zich af of we al moeten zwichten (het zeil

op de wieken inrollen om de molen min-
der hard te laten lopen). Kortom een spe-
ciale tijd voor de molenaars. Dit is ook de
tijd waarin we weer speculaasmix verko-
pen om zelf speculaasjes te maken of na-
tuurlijk pepernoten! Speciaal voor de
Sinterklaastijd is er nu ook speculaas-
cakemix, een heerlijke cake. Dan komt de
kerst in zicht en kunt u weer onze kerst-
stolpakketten bestellen. Dit pakket bevat
alles om zelf een heerlijk kerststol te ma-
ken. Kortom vele redenen om onze molen
ook nu met een bezoekje te vereren en om
te leren waarom deze tijd zo speciaal is
voor de molenaars.

Wij ontmoeten u graag!
De molenaars van molen De Ruiter

Huiswerkcursus                           Bijlessen

www.studycompany.nl 0294-234883
Breukelen & Bussum

Trekt het u aan en heeft u er zin in?
Gezocht, per direct,

ASSISTENTIE in de huishouding!

Wij:
• wonen in een gemakkelijk ingericht, ruim huis;
• werken beiden enthousiast;
• zijn voor ons huis in Vreeland daarom op zoek naar

assistentie in de huishouding voor 4 uren per week.

Wilt u er voor zorgen, dat ons huishouden op rolletjes
loopt en heeft u die uren?
Bel ons s.v.p. op 06 206 176 46
Wij kijken er naar uit!

Dubbele opbrengst Vechtkroost
Deze keer was de kle-
dingbeurs van de
Peuterspeelzaal van 5
november jl. in een ge-
heel nieuw jasje gesto-
ken.

We deden een beroep op onze dorps-en re-
giogenoten om kleding en speelgoed ter
beschikking te stellen. De organisatie was
een beetje zenuwachtig of en wat er inge-
leverd zou worden en stond te popelen om
alle op donderdagavond ingebrachte do-
zen en plastic zakken uit te ruimen.
MAAR: Gelukkig was het blijkbaar echt de
hoogste tijd om de kasten van de kinderen
uit te mesten en weer eens de zolder op te
gaan op zoek naar nog bruikbare spullen
en speelgoed! Of we hebben gewoon heel
veel “robin hood’s” in ons dorp. Aan onze
oproep om alles te doneren aan de

Vechtkroost werd aldus massaal gehoor
gegeven. De speelgoedhoek was groter
dan ooit en de rekken hingen vol met
mooie kleren in alle maten en kleuren.
Nieuwe vrienden werden gemaakt en ook
vele oude koeien werden uit de Vechtsloot
gehaald tijdens de borrel. De kinderen
snoepten, genoten, grabbelden en speel-
den als altijd.
Kortom: Wij, van Peuterspeelzaal de
Vechtskroost, willen hierbij alle dorpsge-
noten die op welke manier dan ook hun
steentje hebben bijgedragen, hartelijk
danken voor het overweldigende resul-
taat. Meer dan een dubbele opbrengst
haalden we binnen!!!!
Wat zullen de Vreelandse kinders zich ver-
maken in o.m. de nieuwe zandbak die van
de opbrengst zal worden gekocht. Met
veel dank dus aan u allen!
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Voor deze ene keer heeft deze rubriek een
andere naam. Ditmaal niet ‘Vreeland vroe-
ger .. en nu’ , maar zoals u ziet: ‘Vreeland
nu… en straks’. Dit heeft een speciale re-
den. Het aanzien van ons dorp vanaf de
N201 gaat namelijk drastisch veranderen
door de geplande bouw van een UMTS
mast van 40 meter hoog in een betonvlak
van 6 bij 6 naast de BP. Om de mast komt
een metershoog hek en ernaast een techni-
sche ruimte/systeemkast. Nu ziet u nog een
open weiland, als alle plannen doorgaan
staat daar binnenkort onderstaande mast
die de horizon breekt, en de entree naar
het dorp en het zicht vanuit het dorp rich-
ting het westen  verindustrialiseert.
Diverse bewoners en de Dorpsraad hadden
van te voren bezwaren ingediend tegen de
bouw maar dat heeft geen effect gehad. De
gemeente heeft de toestemming voor de
bouw van de antennemast op dit stuk agra-
rische grond verleend. De Dorpsraad be-
zint zich nu op plannen om door middel
van meerdere initiatieven de bouw van de
mast op deze plek niet door te laten gaan.
Dat er een beter bereik voor de mobiele te-
lefoon in ons dorp nodig is, is voor veel
mensen een wens. Er zijn echter andere,
minder zichtbare locaties om een UMTS-
mast te plaatsen voorhanden. De Dorps-
raad zal een handtekeningenactie opstar-
ten (lijsten liggen bij  de Dagwinkel en
Tierelantijn) en alle bewoners worden op-
geroepen om op de raadsvergadering van

donderdag 18 november in groten getale
en met spandoeken e.d. in de raadszaal van
het gemeentehuis te verschijnen. Tevens
wordt door een groep bewoners een stap
naar de rechter (en wellicht naar de Raad
van State) voorbereid. Er zijn namelijk di-
verse redenen om de rechtmatigheid van
de vergunning in twijfel te trekken, zoals
het nationaal Antennebeleid, dat bepaalt
dat er binnen een bepaalde cirkel niet te
veel antennes mogen staan om een oer-
woud van masten te voorkomen.
Aangezien er binnenkort een mast op de
Heul wordt geplaatst en er al masten staan
bij het Amsterdam Rijnkanaal, zouden er
binnen een straal van ca. een kilometer me-
ter al vier masten staan. Ook in het
Antennebeleid van Loenen staat expliciet
vermeld dat er rekening moet worden ge-
houden met het open landschap en de na-
tuurwaarden. En dat het niet wenselijk is
antennes op te richten die het beeld van
een beschermd dorpsgezicht en de zone di-
rect daaromheen en het landschappelijk
aanzicht aantasten. Maar ook dat de anten-
ne zoveel mogelijk moet opgaan in zijn om-
geving… Dat gaat moeilijk in een open
veenweidelandschap. De grond waar de
mast op gepland is, is van de voormalig ei-
genaar van het BP tankstation. Deze grond,
samen met aanliggende weilanden van cir-
ca 8 ha, staat momenteel te koop. De toe-
komst zal uitwijzen of onderstaande foto
ook echt werkelijkheid zal worden.           J.J.

Vreeland 
Nu....

...en straks!

UMTS mast

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

TON VERNOOIJ
! Super vers !

do - vr - zat
SLAGERIJ

Voor de koude dagen is er weer volop 
rookworst, erwtensoep, balkenbrij,
ossenstaart en vele andere lekkernijen.
Aanbieding 3 rookworsten voor € 5,00.

Voor de Sint heerlijke saucijzenletters en staven.

TON VERNOOIJ, slagerij
Brugstraat 2, Nederhorst den Berg, Tel: 0294 -251204

S
SLAGERIJ

S

“Bij ons elke dag het heerlijkste
brood en banket in de omgeving.
Verser en heerlijker kan niet”

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

E-mail klopperaannemers@planet.nl Telefoon 0346 - 251639
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De oer-Vreelander
Hij is de voormalige eigenaar van mijn hui-
dige huis in de Klapstraat, en daarom wil-
de ik hem al heel lang interviewen, Steeds
was er een reden dat het gesprek niet
plaatsvond, maar nu is het zo ver. In zijn
huis op Duinkerken spreek ik eindelijk
Gijsbert Stapper. 

De familie Stapper
Er zijn een paar namen in het dorp die ie-
dereen kent. Stapper is daar zeker één van.
Gijsbert is ook niet de eerste Stapper die in
de Vreelandbode aan bod komt, hij is nu
wel de oudste. Zijn beide zoons wonen
hier. Jacob woont met Anja en de kinderen
Vincent en Cynthia op de Vredelantstraat
en Dirk woont met Joke en de kinderen
Colinda en Berry op de Boterweg. Toen de
kleinkinderen naar school gingen kwa-
men ze bij opa Stapper een broodje en
fruit eten. De kinderen gaan heel goed en
er is veel contact met elkaar. Hij vertelt
over de reizen van Colinda en Vincent en
vindt het geweldig dat Cynthia, Vincent en
Berry zijn passie voor muziek hebben
geërfd. Kleinzoon Berry bespeelt nu zelfs
de bastuba waar Gijsbert 48 jaar bij de
Muziekvereniging Vreeland op heeft ge-
speeld. Op zijn beurt heeft Gijsbert de lief-
de voor muziek weer van zijn opa, ook een
Gijsbert, meegekregen. Die heeft muziek-
vereniging Oud Over opgericht.

Klapstraat
Gijsbert is als jongste zoon na broer Jacob
(in 2006 overleden) geboren op de
Klapstraat, in het doorgangetje naar het
Kerkplein, waar zijn vader een loodgieterij
runde. Hij herinnert zich de handel aan de
Klapstraat. De oliehandel van Hellingwerf,
een kruidenier, een melkhandel en na-
tuurlijk het bedrijf van zijn vader. En de ap-
pelkistjes in de Voorstraat als de Vecht

weer eens uit zijn oevers was getreden,
voor het gemaal er was en het IJsselmeer
vrij spel had. 
Op de lagere school al ontmoet hij zijn la-
tere vrouw Nel van Groen, maar dat is niet
het begin van hun relatie. Hij is net als zijn
vader een vrolijke Frans en daar is hij nog
lang niet klaar voor. De broers verschillen,
Jacob is de serieuze van de twee. Hun band
is hecht, wat door omstandigheden nog
wordt versterkt. In de oorlog schuilen ze
samen met anderen een week in de kerk in
een geslaagde poging om te voorkomen
dat ze tijdens de razzia worden opgepakt
en te werk worden gesteld. 
Na de oorlog volgt zijn diensttijd waarin
hij wordt uitgezonden naar Indië. Jacob is
dan in Soerabaja en haalt hem van het
schip waarna ze 3 maanden met elkaar op-

trekken. Een bijzondere erva-
ring waar hij goede herinne-
ringen aan heeft. Aan zijn hele
diensttijd overigens, hij had
een kantoorfunctie die prima
te doen was en heeft niet hoe-
ven vechten. Alleen de terug-
komst was pijnlijk. De
Indonesische oorlog had in-
middels veel tegenstand. Het
feit dat je werd uitgezonden
deed er voor de demonstran-
ten niet toe. 
Bij thuiskomst na bijna 3 jaar

is de muziektent verplaatst van de hoek
Spoorlaan - Duinkerken naar de huidige
locatie en is de aanleg van de A2 begon-
nen. Hij trouwt met Nel en gaat een jaar of
twee aan de slag bij zijn vader. Dan hoort
hij via zijn schoonfamilie, dat de melkhan-
del op de Klapstraat 10, die zij hadden over-
gedragen aan een dorpsgenoot, niet goed
loopt. Of dat niets voor hen is. Het is ze op
het lijf geschreven. “Detailhandel moet je
samen doen, anders werkt het niet”. Zijn
vrouw Nel in de winkel en hij het dorp
door met de melkkar. Hij kent iedereen,
weet alle verjaardagen en adressen en ge-
niet van het contact met de mensen. Naast
de melkhandel en zijn muziek was hij, zo-
als vrijwel elke Vreelander uit de midden-
stand, lid van de vrijwillige brandweer.
Daarnaast hield hij duiven. Ik kom erach-
ter dat mijn bed in het voormalige duiven-
hok staat, hmm, sommige dingen wil je
liever niet weten. 

Duinkerken
19 jaar na de start van het melkbedrijf,
wordt Nel ziek en verkoopt Gijsbert de
winkel. Ze verhuizen naar de
Boekhorststraat. Vanuit de schuur van zijn
schoonmoeder blijft Gijsbert wel de melk
aan huis bezorgen. Na het overlijden van
zijn schoonmoeder verhuist het gezin
naar Duinkerken, waar Gijsbert nu nog
steeds woont. In 1987 stopt Gijsbert met de
zaak. Nel overlijdt 5 jaar later. 
Na een paar jaar alleen, verovert hij Truus

die dan zelf al 5 jaar we-
duwe is. Zij heeft haar ei-
gen woning, ze latten,
maar ondernemen veel
samen. Ze reisden samen
naar Indonesië, naar
Frankrijk en met de boot
over de Rijn en Moezel.
Hij merkt de laatste tijd

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

Smederij NIESSEN
• SIERSMEEDWERK
• BUITENLANTAARNS
• LAS- EN REPARATIEWERK

Rondje Zuwe
door  Grace Inklaar en 

Saskia lutje Beerenbroek

Paul Makelaars OG B.V.
Brugstraat 1, 3632 EH Loenen a/d Vecht

Tel. 0294 - 238 080 fax 0294 - 234 080
info@paulmakelaars.nl  www.paulmakelaars.nl

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

KERST IN DE NEDERLANDEN

EERSTE KERSTDAG
12.00u  Aanvang van een culinaire 4 gangen lunch á 70,00 per couvert

19.00u  Aanvang voor het “BEST OFF 2010” menu 6 gangen á 95,00 per
couvert

TWEEDE KERSTDAG
19.00u  Aanvang voor het “BEST OFF 2010” menu 6 gangen á 95,00 per

couvert
Voor de menu’s verwijzen wij u graag naar www.nederlanden.nl

EINDE 2010
De laatste dagen van 2010 serveren wij dagelijks een prachtig samen-

gesteld menu du Chef vanaf 57,50 per persoon (3 gangen).
Op 31 december 2010 sluiten onze deuren om op 7 januari 2011 weer

open te gaan. Houd u er rekening mee dat wij in januari en februari 
zondag en maandag gesloten zijn.

Vanaf 1 maart 2011 zijn wij weer van dinsdag t/m zondag geopend.

Fijne en knusse feestdagen gewenst en alle goeds en gezondheid in 2011!

Wilco & Caroline Berends
Restaurant Hotel de Nederlanden
Duinkerken 3, 3633 EM Vreeland

Tel. 0294 23 23 26  •  info@nederlanden.nl  •  www.nederlanden.nl

WAARDEBON 25,00
Tegen inlevering van deze bon krijgt u in januari en februari 2011 25,00
korting bij een lunch of diner met een minimale besteding van 150,00.

Maximaal 1 bon per tafel, niet inwisselbaar voor contanten en alleen te besteden bij 
Restaurant Hotel de Nederlanden. Bij de reservering  aangeven dat u van de bon gebruik 

wenst te maken. Niet geldig in combinatie met andere acties.  

�
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wel dat het lastiger wordt om buiten de be-
kende paden zijn weg te vinden. Het ge-
heugen hapert en dat stoort hem. Al heeft
hij thuis ook veel om van te genieten.
Naast de vele activiteiten met de kinderen
is hij lid van Koersbal en Klaverjassen. Ik
vraag hem of Vreeland veel veranderd is,
en natuurlijk is dat zo, maar het is nog
steeds zijn dorp. Een goed bewaard ge-
heim in het midden van de grote steden.
Hij doet al zijn boodschappen hier, daar
heeft hij vroeger zelf ook van geleefd en
dat moet in stand blijven. De mooiste plek-
ken in Vreeland zijn volgens hem de
Boslaan en het Jaagpad langs de Vecht. Al
vindt hij met de huidige herfstkleuren het
hele dorp prachtig. 

De import-Vreelander
De bioscoopfilm: “Amadeus” veranderde
voorgoed het leven van de 14-jarige Micha
Hamel uit Buitenveldert. In de film wordt
getoond hoe Mozart in de ogen van zijn
tijdgenoten het instrument van God was
en de meest prachtige goddelijke muziek
componeerde. Muzikaal was Micha al van
jongs af aan. Zo kreeg hij vanaf zijn 5de pi-
anoles. Niet omdat hij moest, maar omdat
hij het zelf graag wilde. Op zijn 10de kwam
daar nog hoboles bij.  De film over Mozart
inspireerde de tiener echter om zich niet
alleen te richten op de uitvoering op muzi-
kaal gebied, maar ook op de creatie er van:
het componeren. Het was dan ook geen

verrassing dat Micha na het gymnasium
naar het conservatorium ging. Hij zat daar
volledig op zijn plek en dompelde zich on-
der in de muziek ‘scene’, de klassieke mu-
ziek ‘scene’ wel te verstaan, want met pop-
muziek heeft Micha niet zo veel. Zijn vader
had liever gezien dat Micha zijn intellect
zou inzetten op een wijze die iets tastbaar-
der was. Gelukkig heeft Micha’s vader voor
zijn dood wel de rechtvaardiging van
Micha’s keuze meegemaakt. Het begon er-
mee dat hij de prijs voor jong talent kreeg.
Maar daarna volgden nog vele prijzen en
erkenningen. De lijst van muziekstukken
die Micha voor allerlei orkesten en koren
heeft geschreven is indrukwekkend, met
de Opera ‘Snow White’ als een van zijn
hoogtepunten. Zijn moeder, die documen-
taliste was in haar werkzame leven, heeft
tegenwoordig nog steeds een stevige klus
aan het documenteren van Micha’s activi-
teiten. Alle persuitingen, programma-
boekjes, foto’s, relikwieën etc staan keurig
in ordners op jaartal gedocumenteerd in
Micha’s werkkamer. Alleen voor de televi-
sieoptredens moet Micha verwijzen naar
‘uitzending gemist’ (Tip: Tijdens de laatste
10 minuten van ‘De Wereld Draait Door’
van 22 september j.l. wordt er een 1-mi-

nuut opera van Micha uitgevoerd). 
Naast componeren dirigeerde Micha ook
de orkesten van de Radio in Hilversum,
maar ook orkesten in Florence, Turijn,
Manchester en Salzburg. Ook componeer-
de hij muziek voor Het Nationale Ballet,
Het Nationale Toneel en Theatergroep
Orkater. 
Deze zelfverklaard ‘kunst-junkie’ zette
zich in zijn studietijd natuurlijk wel een
beetje af tegen het burgerlijke bestaan. Hij
had wel eens een vriendinnetje maar seri-
eus werd het nooit. Het overlijden van zijn
vader en de ontmoeting met Claudia
brachten daar verandering in. Claudia was
in die tijd werkzaam als onderzoeker bij
het LUMC. Ze had een eigen leven met veel
vrienden en een autootje. Behalve de obli-
gate pianoles in haar jeugd, had Claudia
helemaal niets met muziek, maar des te
meer met sport. Dit vond Micha heel be-
vrijdend. Samenwonen en kinderen krij-
gen werd opeens een hele aantrekkelijke
gedachte. Toen de kinderen zich inder-
daad aankondigden, was de etage in
Amsterdam al gauw te klein. Gezocht
werd een huis op de grond. Op de vraag of
dit niet wat burgerlijke stappen waren
voor deze creatieveling, verklaarde Micha:
“Dit bestaan past bij mij omdat het met
Claudia is”. Tja, ik ondervind dat Micha
goed is met woorden. Niet zo vreemd want
zijn 3de dichtbundel, ‘Nu je het vraagt’, is
eerder dit jaar uitgegeven en met lovende

kritieken onthaald. Micha
legt uit dat het schrijven van
gedichten en componeren
een vergelijkbaar creatief
proces is. 
Al zijn werkzaamheden vin-
den plaats in Micha’s kan-
toor aan huis. Zo’n 7 jaar ge-
leden kwamen Micha en
Claudia in Vreeland terecht.
Het huis was een bouwval
dus het kon niet alleen met
smaak maar ook functioneel
ingericht worden. Micha’s

werkruimte is een omgebouwde garage
aan de Spoorlaan. Want hij produceert na-
tuurlijk wat pianogepingel bij het compo-
neren zodat buren op enige afstand ge-
wenst zijn. Dit kantoor voldoet volledig. Er
staan instrumenten, een boekenkast met
heel veel naslagwerken, zijn eigen dicht-
bundels, en nog een heel segment nog te le-
zen boeken. Ja, ook Micha komt tijd te kort
met drie zoons (Emanuel is 9, Olivier is  7 en
Titus is 5) en een sportief voornemen om af
en toe ook eens lekker te gaan fietsen. Voor
het eerst in Micha’s carrière geeft hij nu ook
2 dagen les aan de hogeschool Codarts in
Rotterdam. De overige 3 dagen is hij met het
scheppende werk bezig, de voltooiing van
zijn 4de dichtbundel en het componeren,
bijvoorbeeld voor het Holland Festival.
Misschien kan Micha iets componeren voor
de Kerstmarkt van Vreeland in 2011?
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DEMPER CONSULTANCY

DCDC
DEMPER CONSULTANCY
FINANCIEEL ADMINISTRATIEF ADVIESBURO

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

Dames-, 
Herenkapsalon 

en Modeboetiek 
Exclusieve verkoop 

van Boútriba
Pure bodycare for kids

Bel voor een afspraak 0294 230028
maandag gesloten

Breedstraat 1-3, Vreeland

WICO
DIENSTVERLENING

GLAS- EN GEVELREINIGING
Willem Dolman

Adm. de Ruyterlaan 172 • 1215 NE Hilversum • Tel. 06 295 529 64

Marc Chagall
Wederom lezing over Marc Chagall. O.a.
over zijn uniek kleurgebruik.
Cultureel Centrum ‘t Web, Spinnerij 15,
Loenen aan de Vecht.  Op de woensdagen
17, 24 november en 1 december
20.00-22.30 uur €10 per avond
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Houd 
Vreeland 

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

Buitenzonwering
Binnenzonwering

Rolluiken
Horren

• Shutters
• Terrasoverkapping
• Lifestyle artikelen
•

Showroom: Nieuw Walden 33
1394 PA Nederhorst den Berg

Tel. 0294-255501 www.rofazonweringen.nl

Wij bakken nog op ambachtelijke wijze 
onze pannenkoeken

De keuken is geopend van 11.30 tot 20.00 uur 
en op maandag zijn wij gesloten.

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

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

Brugstraat 1                                                    Ned. den Berg

Altijd wind mee met een elektrische fiets
Wij zijn dealer van GIANT, GAZELLE, BATAVUS en MONTEGO

WWW.KROONTWEEWIELERS.NL

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

Lezers schrijven
Groeten uit Hawaï!!
Daar ben ik dan eindelijk.. Hawaii! Na een
lange vlucht van drie dagen ben ik aange-
komen op Oahu. Dit keer is het anders dan
de andere keren dat ik op deze prachtige ei-
landen terecht ben gekomen. Dit keer voelt
het echt als een tweede thuis. Alles is be-
kend en ik ken inmiddels al aardig wat
mensen.
Ik ben net een maand terug in Nederland
geweest, om familie te zien en mijn journa-
listen visum aan te vragen. Toen ik in
Vreeland was kwam ik Juf Sandra tijdens
het dorpsfeest tegen en die vroeg mij een co-
lumn bij te houden over het leven hier in
Hawaii. Inmiddels is het voor mij nu heel
normaal om hier te zijn. Voor de mensen in
Noord-Amerika is Hawaii echt een “get-
away” waar je heel goedkoop en makkelijk
heen kunt vliegen. Maar voor ons in het
kleine Nederland,  is Hawaii echt een my-
the. Een groep eilanden aan de andere kant
van de wereld die bekend staat om hula
danseressen, palmbomen en witte stran-
den. Toch is Honolulu echt een bruisende
stad met een grote hoeveelheid skyscra-
pers, grote gebouwen, bedrijven en carriè-

re mogelijkheden. Mensen zijn erg actief
bezig met sport en staan soms om 5 uur in
de ochtend op om te gaan surfen, hardlo-
pen, skaten of zwemmen. Ik vind het leven
hier prachtig. De dag begint met een duik
in de blauwe zee, langs de kust hardlopen
of buiten in de schaduw studeren.
De locals zijn hier over het algemeen niet
super vriendelijk. Je kunt merken dat ze
nog erg gehecht zijn aan het feit dat
Amerika hun land heeft overgenomen en
zij de oorspronkelijke eigenaren zijn van
Hawaii. Ook kun je heel duidelijk zien dat
Azië  een grote rol heeft gespeeld in de op-
bouw van Oahu. Er zijn ontzettend veel
Chinese en Japanse mensen. Deze talen
worden dan ook aangeboden op scholen en
is er veel vraag naar Japans sprekende men-
sen binnen bedrijven. Mensen leven hier
erg omgeving bewust, er zijn vaak evene-
menten waarbij bedrijven hun motivatie
voor een groene omgeving en milieu vrien-
delijke manier van werken kunnen toelich-
ten. Erg sportief, groen en bewust leven
dus! 

Lianna-Ayla Prommel 

Vergadering Bedrijfsvereniging
In de 2e vergadering van de bedrijfsvereni-
ging Vreeland van dit jaar werden diverse
zaken behandeld die spelen onder de on-
dernemers. Er werd gesproken over het ko-
mende Sinterklaasfeest, de Kerstmarkt en
er werd teruggekeken op een goedbezochte
ondernemersavond voor leden van de be-
drijfsvereniging in het pannenkoekhuis.
Ook werd het jaarlijkse dorpsfeest in sep-
tember geëvalueerd. Zoals elk jaar was het
daar tijdens de kinderactiviteiten en de
brommerrees gezellig druk. Daarna ver-
trokken een hoop dorpelingen huiswaarts
en was het ‘s avonds iets rustiger. Als idee
werd geopperd om bijvoorbeeld met alle
dorpsbewoners een boerenkoolmaaltijd of
iets dergelijks te nuttigen. De mogelijkhe-
den zullen worden bekeken en ideeën zijn

van harte welkom.  Wilt u lid worden van de
bedrijfsvereniging en op deze manier mee-
werken aan het in stand houden van de ge-
zellige activiteiten in ons dorp, dan kan dat
onder bepaalde voorwaarden; u heeft een
inschrijving bij de Kamer van Koophandel
en bent woonachtig in Vreeland. De contri-
butie voor het lidmaatschap bedraagt €

140,- per jaar, u heeft geen vergaderplicht,
maar bent natuurlijk van harte welkom tij-
dens de vergaderingen. Deze vergader-
avond is zeker een aanrader: er worden
ideeën uitgewisseld, problematiek bespro-
kenen oplossingen aangedragen.
Inschrijven voor het lidmaatschap van de
vereniging kan bij Aloys persoonlijk in de
Dagwinkel of telefonisch 231514. 

S.B.

Het einde van het seizoen met de dagelijk-
se brugbediening werd traditiegetrouw
afgesloten met een dorpsborrel voor alle
Vreelanders bij de brug. Iedereen nam zelf
drank en hapjes mee, wat vriendschappe-

lijk met elkaar gedeeld werd. Rond de
brandende vuurkorven was het ontzet-
tend gezellig. Een mooi moment weer om
goed bij te praten!

Einde seizoensborrel



Tijdens de Kerstvakantie organiseert De
Toverkoe weer leuke winteractiviteiten
voor de Vreelandse jeugd vanaf 4 jaar:
Op zaterdag 18 december gaan we geur-
lampjes kleien en beschilderen of be-
staande lampjes schilderen. 
Op maandag 20 december organiseert de
Toverkoe een avonturenmiddag: maak je
eigen  fluit van hout en luister naar span-
nende verhalen bij het kampvuur. 
Op woensdag 22 december gaan we kerst-
lichtjes beschilderen en kerstbrood bak-
ken.  
De activiteiten zijn steeds van 14 uur tot
16 uur. Aub. van te voren telefonisch aan-
melden via: Marjolein Beukeboom:  06 -
20773955 of 06-20958461 of via email:
marjoleinbeukeboom@live.nl

Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor de ke-
ramiekworkshop voor kinderen op dins-
dagmiddag van 15.30 uur tot 17 uur. Data:
30 nov., 7 dec.,  14 dec. en 21 dec. 
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Bed & Breakfast

Groepsaccomodatie

Vergader- en
ontvangstruimte

Boerenkaas

Boerderij-ijs

Rondleiding

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

www.dewilligenlogies.nl of www.dewilligenkaas.nl

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

Openingtijden 
di - wo - do - vrij 9.00 -17.00

zaterdag 8.00-13.00
maandag gesloten

Weetje
Waarom heet de nieuwe gemeente Stichtse
Vecht?
Omdat vrijwel de hele Vechtstreek al van-
af de 10de eeuw tot het bisdom Utrecht be-
hoorde. Een andere naam voor dat bisdom
was ‘Sticht’ . Een van de voorwaarden bij
de keuze van een nieuwe gemeentenaam
was dat de relatie met de Vecht duidelijk
moest zijn. De combinatie van deze twee
woorden ‘ Sticht’ en ‘ Vecht’  is dus heel toe-
passelijk en historisch verantwoord.

Onder invloed en gewelddadig
Een automobilist ging er op zondagavond
31 oktober na een aanrijding te voet van-
door en gedroeg zich gewelddadig. Rond
22.45 uur kreeg de politie de melding dat
een automobilist op de Duinkerken tegen
een hek was gereden en dat hij mogelijk te
veel had gedronken. De automobilist, een
19-jarige jongeman uit Loenen aan de
Vecht, wilde weglopen, maar toen een 68-
jarige getuige uit Vreeland hem tegen pro-
beerde te houden, gaf hij de getuige een
klap in het gezicht en ging ervandoor.
Agenten gingen ter plaatse. Daar bleek dat
de automobilist niet tegen een hek, maar
tegen een lantaarnpaal was gereden en te-
gen een grote steen tot stilstand was geko-
men. Uit onderzoek kwam naar voren dat
de verdachte zich in Vreeland in de wo-
ning van een familielid bevond. De agen-
ten gingen naar de woning en uit de blaas-
test bleek dat hij te veel had gedronken. Zij
hielden hem aan. De verdachte plaatste
daarop discriminerende opmerkingen
naar een agent, bedreigde de agenten ver-
baal met de dood en gaf een agent een kop-
stoot in het gezicht. Die liep daarbij letsel
aan zijn neus op. De 19-jarige verdachte

werd onder controle gebracht en geboeid
naar het politiebureau overgebracht. De
68-jarige Vreelander deed aangifte van
mishandeling en de agenten deden aangif-
te van discriminatie, bedreiging en mis-
handeling. Bij de ademanalyse in het poli-
tiebureau blies de Loenenaar 455 ug/l,
meer dan vijf keer het wettelijke maxi-
mum van 88 ug/l voor een beginnend be-
stuurder. Tegen de verdachte wordt proces-
verbaal opgemaakt voor alle door hem ge-
pleegde feiten en zijn rijbewijs is ingevor-
derd. (bron: Politie Rijn en Venen)

‘Sint Maarten en Sint Nicolaas’
11 november is weer de dag dat het licht-
je van de kinderen branden mag. Op  peu-
terspeelzaal de Vechtkroost hebben de
kinderen dan ook hard gewerkt aan hun
mooie lampion. De kinderen hebben em-
mertjes (gesponsord door de Zuivelhoeve)
versierd en beplakt. Ontzettend druk zijn
ze daar mee bezig geweest en allemaal
hebben ze dan ook de avond afgewacht

dat ze daar in het donker mee mochten lo-
pen. De liedjes die ze met de juffen heb-
ben geoefend heeft u vast al aan de deur
gehoord. Op dit moment zijn ze al weer
druk in de weer met de liedjes voor
Sinterklaas. Mocht u een peuter hebben of
kennen die graag met deze activiteiten
mee wil doen, kijk dan op www.vecht-
kroost.nl voor de mogelijkheden.

Winteractiviteiten De Toverkoe
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Voor de wijn van deze maand reizen we af naar
Chili. Hier wordt bij het wijnhuis Isla Negra een
rosé gemaakt van de druivensoort merlot. Het
wijnhuis Isla Negra is een gedeelte van de Cono Sur
wijngaarden. Deze is opgericht in 1995 om te kun-
nen voldoen aan de wereldwijde vraag naar  hoge-
re kwaliteitswijnen. De Isla Negra, hetgeen in het
Spaans staat voor zwart eiland, wordt absoluut
niet gemaakt op een eiland, laat staan op een zwart
eiland. De wijn is wel afkomstig uit een klein schil-
derachtig dorpje aan zee, gelegen in de Valle Central
op zo’n 130 km ten zuidwesten van Santiago de
Chili. De Valle Central is het meest ontwikkelde
wijngebied van Chili. Er heerst een mediterraan kli-
maat doordat het gebied wordt omringd door de
Andes, de Pacific, de Atacama woestijn en
Antarctica. Dit zorgt ervoor dat de wijnstokken wor-
den beschermd door invloeden van buitenaf. Voor
de wijn van deze maand maakt men van de drui-
vensoort merlot een rosé.  De merlot geeft wijnen
met een intense fruitigheid en kruidige tonen. Toch
is hij minder zwaar dan bijvoorbeeld een cabernet
sauvignon of een shiraz. De wijn is tevens een reser-
va, dit betekent dat deze wijnen van hogere kwali-
teit zijn. De wijn in mijn glas heeft een doorzichti-
ge roze-rode kleur. In de geur vind ik tonen terug
van rode bessen en knapperig stokbrood. De smaak
is een samenspel tussen sappig rood fruit en pretti-
ge zuren, waarin vooral de smaak van aardbei en
pruim naar voren komt. De wijn laat zich prima
combineren met bijvoorbeeld een pasta met gegril-
de groenten en tonijn of een gegrild kippetje met
rozemarijn-aardappeltjes uit de oven en een frisse
groene salade. De Isla Negra heeft een alcoholgehal-
te van 12,5% en is te koop voor  € 4.99 bij de
Dagwinkel in Vreeland. Veel proefplezier en tot vol-
gende maand. Engeline van Ee

De Vreelandbode
De Vreelandbode is een gratis uitgave. Om even-
wicht tussen informatieve artikelen en adverten-

ties te bewaren stellen wij uw vrijwillige bijdrage zeer op
prijs. Dit kan via rekeningnummer 11.27.81.632 t.n.v.
Stichting Vreelandbode. Alvast bedankt!

Proost

Lijmen & Kitten
Electra & Lampen
PVC afvoermaterialen
Kranen & Sanitair
Tuingereedschappen
Klompen & Laarsen
Bevestigingsmaterialen
Bezems & Borstels
Handgereedschappen
Metselgereedschappen
Tuinhout, gaas en palen
Beslag voor kast en deuren
Sleutels, Messen & Scharen
Elektrische gereedschappen
Verven voor binnen en buiten
Werkkleding & Werkschoenen
Bouwstoffen & Bouwmaterialen
Luxaflex en Velux raambekleding
Kwasten, rollers en schuurpapieren
Fietsaccessoires o.a. banden en plakspullen
Hout en plaatmaterialen, alles op maat gezaagd en of geschaafd

Wat hebben we niet..?
We hebben eigenlijk alles...

en met de klantenkaart wordt 
het extra aantrekkelijk!

“Kom maar op, ik kan alles hebben”, riep Johan
Beukeboom aan het eind van de supriseparty
voor zijn 70ste verjaardag. Voor dit spetteren-
de feest in the Pondarosa waren alle
Vreelanders uitgenodigd in de vorige
Vreelandbode. De avond werd afgesloten met
het verzoek van zijn a.s. schoonzoon om de
hand van zijn dochter Liesbeth. Die toestem-

ming werd gegeven, waarna nog tot in de
vroeg uurtjes gedanst werd op de muziek van
DJ John Kramer. Het was een onvergetelijke
avond vol verrassingen en dierbaren, die graag
dit feest meevierden met de sympathieke ‘Ere-
boerger’ van Vreeland die altijd vol creatieve
plannen zit. Nog van harte, Johan, namens de
Vreelandbode! 

Johan Beukeboom werd 70 jaar


