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Van de redactie
Een bomvolle Vreelandbode deze maand weer vol nieuws, in-
terviews, vaste rubrieken, oproepen, oude en nieuwe Vree-
landers en bijzondere agendapunten. Er is zoveel gebeurd en
er staat zoveel op stapel, dat het teveel is in dit stukje te noe-
men. Weet u wat? Gaat u lekker lezen! En kom vooral naar de
lezing van onze ‘Hemel boven Vreeland’ deskundige Harold
Linnartz, naar de Dorpsraadvergadering vol boeiende en con-
troversiele onderwerpen en naar de feestelijke heropening
van het gerenoveerde Dorpshuis waar ook het 50-jarig be-
staan van de Stichting Vreelandse gemeenschap gevierd
wordt. Of naar een van de vele andere bijeenkomsten. Tot op
een van de activiteiten! De redactie

Singel 1
3633 CW Vreeland

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

Op donderdag 3 november a.s. vindt de
openbare ledenvergadering van de Dorps-
raad plaats met veel belangrijke informa-
tie over recente ontwikkelingen in ons
dorp. Bert van Rossum van Woningbouw-
vereniging Vecht en Omstreken komt ver-
tellen over de nieuwbouwplannen op het
‘oude’ CSV terrein. Daar komen ongeveer
zestien sociale huurwoningen voor star-
ters, senioren en alleenstaanden. De huur
zal maximaal € 650 bedragen. Ook Edwin
Kielestein, directeur van Greif, komt de
Vreelanders een update geven van de be-
drijfsactiviteiten. En natuurlijk kunnen
we niet om de perikelen rond de UMTS-
mast heen. Greif en KPN zijn niet tot een
financiële overeenstemming komen. Dat
betekent dat KPN nu weer gaat proberen
om de mast bij het BP-station te plaatsen.
De rechter doet daarover een uitspraak.
Wanneer de zitting plaatsvindt hoort u
nog van ons. Wij houden vast aan een
mast van maximaal 20 meter hoog, in
plaats van de voorgestelde 40 meter. De

rechter zal ook checken of de vergunning
terecht door de gemeente is afgegeven.
Mocht de uitspraak ons tegenvallen, dan
gaan we ons gelijk hogerop zoeken, name-
lijk bij de Raad van State. Een volgend on-
derwerp van discussie is de gemeentelijke
bezuiniging die de bibliotheek in Vree-
land – iedere dinsdag en donderdagmid-
dag in een schoollokaal – in gevaar kan
brengen. Hebben we straks nog geld om
nieuwe boeken aan te schaffen? Dan zijn
er ook problemen die we als dorpsbewo-
ners zelf kunnen oplossen. En dan doelen
we op de parkeerproblemen bij school.
Daar ontstaan vaak gevaarlijke situaties
voor kinderen, omdat de auto’s lukraak
geparkeerd worden. Ons voorstel is om
een parkeerplaats op Fetha te zoeken en
de Spoorlaan zoveel mogelijk vrij te laten
voor lopende en fietsende kinderen.
Kortom, onderwerpen genoeg om met el-
kaar te bespreken. We rekenen op uw
komst! Op onze site vindt u meer informa-
tie: www.dorpsraadvreeland.nl.

Bericht van de Dorpsraad  

Oorlogswinter, de musical, heeft talenten
gescout uit Vreeland. Margaux Linden-
kamp (12), Sophie Schmitz (12) en Pelle
Smit (16) werden na een strenge auditie
aangenomen. De komende maanden
staan ze regelmatig al zingend en dan-
send door het hele land op de Bühne. Dat
betekent voor de ouders veel heen en weer
rijden. Maar dat heb je er graag voor over. 
Margaux, Sophie en Pelle volgen alle drie
een opleiding aan de NJMT (Nationaal
Jeugd Musical Theater Stichting) in
Amsterdam. Margaux en Sophie zijn nog
gebonden aan de Wet op Kinderarbeid. Ze
spelen in verschillende casts zo’n 24 voor-
stellingen. Pelle mag zo’n 80 voorstellin-
gen meedoen. Hij heeft één van de hoofd-
rollen en kreeg na de première op zater-
dag 1 oktober jl. in Zaandam uitstekende

recensies. Margaux en Pelle speelden al
eerder in de musical ‘Kruistocht in
Spijkerbroek’. 

Staande ovatie
Margaux, die ook optrad tijdens de pre-
mière: ‘Ik word hier helemaal blij en ge-
lukkig van. We kregen zelfs een staande
ovatie. En natuurlijk hoop ik later een mu-
sicalster te kunnen worden. Ik vind het
heel leuk dat ik in dezelfde cast zit als
Pelle. Jammer voor Sophie dat ze anders is
ingedeeld.’ Sophie vindt dat ook. ‘Maar’,
zegt ze, ‘als je eenmaal aan het spelen
bent, doet het er niet meer toe.’ Net als
Margaux wil ook Sophie later haar beroep
maken van zingen en dansen. Haar grote
voorbeeld is Adèle.

Lees verder op pagina 3

Drie musical sterren uit Vreeland 
in Oorlogswinter!

GRIEPVACCINATIE
Dinsdag 8 november 2011 

van 16.00 tot 18.00 uur

Praktijk dokter Klever
Maartenplein 11 Vreeland

Jubileum 50-jarig bestaan Stichting Vreelandse 
gemeenschap! Lees meer hierover op pagina 3.
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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
Gemeente Stichtse Vecht
tel.: alg.: 0346 25 40 00 
Open: ma t/m vr 09.00-12.00 uur
www.stichtsevecht.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
www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl
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
e-mail: 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. 
Huish. 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 Nigtevechtseweg 9, 3633 XR 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

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
Het Bibliotheekpunt Vreeland is geves-
tigd in CSV Ridderhof

Openingstijden:
Dinsdagmiddag 13.30-15.30 uur
Donderdagmiddag 13.30-15.30 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
Redactie: Sandra Boogert, Grace Inklaar,
Juliette Jonker, Renée Bink, Connie Lohuis
Marie-Anne van Stijgeren en Barbara Mees.
Met medewerking van: 
Harold Linnartz, Lis van Haagen, Wilco
Berends en Pieter Hoekstra.
Contactpersoon verenigingen: 
Sandra Boogert.
Advertenties: Karin van Dis:
info@vreelandbode.nl  
Administratie: Carola Marseille (penn.). 
Website: Rens van der Meer. 
Kopij voor de volgende Vreelandbode ui-
terlijk 9 november 2011 inleveren via
info@vreelandbode.nl. De volgende
Vreelandbode komt uit op 17 november.
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

27 okt Wijnproeverij Dorpshuis, 19.00u
28 okt heropening Dorpshuis 16.30u
28 okt Halloween-party Dorpshuis
3 nov ALV Dorpsraad, 20.00u Dorpshuis
6 nov Kinderconcert MV De Vecht, 

15 en 16.30u, gymzaal
8 nov Griepprik Dr. Klever, 16.00-18.00u
9 nov Hemel boven Vreeland – live! 

Lezing 19.15u Dorpshuis
19 nov Intocht Sinterklaas, 15.30u 

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

Bruiloften

Partijen

Recepties

Vergaderingen

Presentaties

Seminars
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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

Protestantse gemeente Vreeland
zo. 23 okt. 10.00 uur ds. H. v.d Vegt
zo. 30 okt. 10.00 uur ds. P. Hoekstra
wo. 2 nov. 19.30 uur ds. A.S. Klusener
zo. 6 nov. 10.00 uur dhr. W.F. Flantua
zo. 13 nov. 10.00 uur ds. P. Hoekstra

Vechtzooitjes
Gezocht: Stalling voor een oldtimer caravan.
Voor de winter zoeken wij voor onze oldtimer
caravan een overdekte schuur. Wie heeft infor-
matie of wie kan ons daarbij helpen bij het vin-
den van een stalling.  Het liefst in Vreeland.
Voor reacties: 0294-232387 Fam. Daalder

Gezondheidscollectief 
Vreeland

Fetha 3

* Dieet- en voedingsvoorlichting
Mw. Y. van Erp, 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
In samenwerking met “De Singel” centrum 
voor zorg en welzijn - www.singelzorg.nl



De Vreelandbode oktober 2011 3

Import en handel van wijnen uit Frankrijk 
en andere landen van Europa. Gratis thuisbezorgd.

www.panachee-wijn.nl           Joop Bremer                   0294-232354

28 oktober 2011
Halloween party!

Gepaste kleding gewenst

18.00 t/m 20.00 uur  
voor kinderen t/m 11 jaar

20.00 t/m 22.00 uur
jongeren 12 t/m 16 jaar

vanaf 22.00 uur kunnen de 
volwassen ook binnen lopen

Voor meer informatie:
Dorpshuis Vreeland

Fetha 16, 3633 CT Vreeland
Telefoonnummer: 0294 234750

Vervolg van pagina 1

Lange busreizen, laat thuis
De voorstellingen vinden door het hele
land plaats. Dat betekent voor de
Vreelandse musicalsterren dat ze lange
tijd in de bus zitten en ’s avond laat thuis-
komen. Pelle: ‘We stappen op in
Amsterdam en daar worden we – soms
zelfs om één uur ’s nachts – weer afgele-
verd. Dat betekent dat onze ouders ons op
dat late tijdstip weer op moeten halen. Die
support van thuis is dus wel belangrijk.
We wonen toch een beetje in een gat.’
Pelle moet soms vrij vragen van school om
een voorstelling te kunnen spelen. ‘Daar is
het Ronald Holst College – waar ik op zit -
heel soepel in. Er is een regel dat je vrij
krijgt als je in die vrije tijd meer kunt le-
ren dan op school.’ Als Pelle eenmaal op
het toneel staat voelt hij zich – net als
Margaux en Sophie – heel prettig.  ‘Zingen
en dansen hoort bij me. Naast school is
het mijn tweede leven. Ik doe dit nu al zes
jaar en krijg er steeds meer voor terug.
Zoals mooie recensies waarin staat dat ik
een mooie stem heb en het publiek aan

me kan binden. Dat is natuurlijk gewel-
dig. En het mooiste vind ik dat we dit sei-
zoen – dat tot mei 2012 loopt – ook in
Carré gaan staan.’
Meer informatie over de musical, incl. de
progammering, is te vinden op www.oor-
logswinterdemusical.nl.

Drie musical sterren uit Vreeland 

Op vrijdag 28 oktober 2011 zijn
er diverse feestelijke activitei-

ten in het dorpshuis in verband met het
50-jarige bestaan van de Stichting
Vreelandse Gemeenschap. Het doel van
deze Stichting is het bevorderen van het
sociaal- cultureel leven in Vreeland en om-
streken. In de ochtend wordt door de
Stichting aan alle leerlingen van de basis-
school CSV Ridderhof theatervoorstellin-
gen in het Dorpshuis aangeboden. Na af-
loop krijgen de kinderen een fleurig sleu-
teletui. Vanaf 16.30 uur nodigt de
Stichting alle burgers en kinderen van

Vreeland en omstreken uit in het
Dorpshuis Vreeland. Om 17.00 uur is de of-
ficiële heropening van het gerenoveerde
Dorpshuis met aansluitend een gezellig
samen zijn met een drankje en hapje.
Vanaf 18.00 tot 19.30 uur is er in de grote
zaal een Halloween feest met limonade
voor de jongeren van 6 t/m 12 jaar. Daarna
van 20.00 tot 22.00 uur voor jongeren van
12 t/m 16 jaar en vanaf 22.00 uur voor vol-
wassenen. Passende kleding wordt op prijs
gesteld! Meer info: Dorpshuis Vreeland -
Fetha 16. Beheerder John Kramer en
Nicoline Duijzer - tel.0294234750

Jubileum 50-jarig bestaan Stichting
Vreelandse gemeenschap

E-mail klopperaannemers@planet.nl Telefoon 0346 - 251639

Dans jezelf fit en slank !!!!

ZUMBA, De dans-fitness hit uit Amerika!!
Nu in VREELAND! (in het Dorpshuis,Fetha16)

Elke Woensdag van 18:15-19:15.
Proefles € 5,- 

Info: 06-10074472 www.BelleZumba.nl 

In 2015 is het zover, dan bestaat Vreeland
750 jaar. In 1265 kreeg Vreeland, na voltooi-
ing van de bouw van het kasteel en de kerk,
stadsrechten. Dat is over ruim 3 jaar dus
750 jaar geleden! Eind 2010 is er een werk-
groep in het leven geroepen met als doel
overzicht te behouden en samenhang te be-
waken van festiviteiten die in 2015 gaan
plaatsvinden. De werkgroep heeft een aan-
tal bijeenkomsten gehad en is bezig een
jaarkalender met activiteiten samen te stel-
len. Er zal een stichting worden opgericht
en er wordt gewerkt aan een website.
Volgend jaar zullen alle verenigingen en
bedrijven in Vreeland aangeschreven wor-
den met de vraag op welke manier zij een
bijdrage willen/kunnen leveren aan de fes-
tiviteiten. De werkgroep zoekt nog enthou-
siaste meedenkers die onder het mom:
“voor en door Vreelanders” willen helpen
om de verschillende activiteiten te organise-
ren. Op korte termijn is de werkgroep op
zoek naar onder andere  een penningmees-
ter/fondsenwerver, websitebeheerder, hoofd

PR en andere organisatorische talenten. De
werkgroep bestaat inmiddels uit Reinko
Abels, Kees Beelaerts, Sandra Boogert,
Anton Cruysheer, Ellen Bulterijs en Juliette
Jonker. Voor vragen, suggesties, aanbieden
van hulp of ideeen graag een berichtje
naar: Vreeland750@gmail.com of neem
contact op met één van de bovenstaande
personen.

Vreeland 750 jaar
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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

Nigtevechtseweg 172 
3633 XX Vreeland

Tel. 0294 - 254164
Gaarne bellen na 17.00 uur! 

Lokaal Zuid is nu een half jaar open en ei-
genaar Paul Zuidervaart is zeer content
met het verloop. “Het restaurant gaat su-
per, onze kok Maus kookt op een hoog ni-
veau en Eric heeft aan de voorkant alles
stevig in handen. We maken steeds meer
gebruik van biologische producten en
groentes uit eigen tuin van mijn vader
Cees. Maar ook van producten die wij zo-
maar krijgen van buurtbewoners. Dat
geeft ook wel de betrokkenheid van de
omgeving bij Lokaal Zuid aan. Die betrok-
kenheid heb ik ook gemerkt toen mijn
zoon Guus werd geboren middels vele
vriendelijke attenties en gelukswensen.
Betrokkenheid vind ik, als mens en onder-
nemer, zeer belangrijk. En dat werkt dan
ook twee kanten op”, aldus Paul. 

Paul staat dan ook open voor de suggesties
en behoeftes van zijn gasten en luistert al-
tijd naar wat anders en beter kan. “Lokaal
Zuid vind het namelijk belangrijk om ook
een lokale/dorps functie te hebben en SA-
MEN met onze gasten te genieten en
mooie avonden te beleven. Dat inspelen
op de behoeftes is een continue proces. Zo
hebben we nu naast de nieuwe menu-
kaart   al weer de vierde - vaak ook een wis-
selende daghap. Zodoende blijf je een ge-
varieerd aanbod bieden. Ook maken
steeds meer bedrijven uit de buurt ge-
bruik van lunch en diner. Soms in het res-
taurant, maar ook via de catering/afhaal.
En wie iets speciaals wil drinken, kan dat
gewoon aangeven. Dan zorgen we ervoor
dat we dat in huis hebben”.

Verfrissend
Paul heeft veel positieve reacties gekregen
op de seizoens/themaweken, zoals recent
'Viva Italia', met verse pizza's en lasagna's
die op het terras in de eigen houtoven wer-
den bereid. 'Veel dorpsbewoners schoven
spontaan en gezellig bij elkaar aan om

van de nazomer te genieten. Mensen vin-
den de seizoens/themaweken verfrissend
en verandering van spijs doet nou een-
maal eten', lacht Paul. Bovendien hebben
wij er nu een prachtige oven bij voor vers
brood en natuurlijk om onze producten te
roken. Het café wil Paul nog wel een extra
boost geven. “Op donderdagavond is het
vaak al erg gezellig met de buurtborrel en
we gaan dan ook zeker meer energie in
het café steken als ons pand volledig geïso-
leerd is. Zo kan een Beaujolais avond (de
derde donderdag november) niet ontbre-
ken en zal er op zeer korte termijn een
wijnproeverij/lunch worden georgani-
seerd met medewerking van Ilja Gort. Hij
zal hier zijn eigen wijnen presenteren en
vanuit onze keuken zullen wij dan na-
tuurlijk de bijpassende lunch verzorgen.
Verder gaan we aan de slag met eigenlijk
alle leuke ideeën waar onze buren en
dorpsgenoten mee aankomen.”
Wilt u direct op de hoogte gehouden wor-
den van alle activiteiten of heeft u tips en
suggesties, stuur dan een mail naar
info@lokaalzuid. C.L.

Bedrijvigheid rond Vreeland
Lokaal Zuid, een half jaar later....tique La Belle

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.

De Loenderveense Plas is een prachtig na-
tuurgebied waar normaal geen publiek
komt. Waternet nodigt u van harte uit om
mee te gaan met een boeiende excursie.
Met de boswachter wandelt u door het ge-
bied en maakt u een prachtig boottochtje.
Met een goede kans een blik op te vangen
van een ijsvogeltje, smient en krooneend
of de wintergasten zoals de zaagbek, bril-
duiker of de wintertaling. In dit gebied
ligt ook de Waterleidingplas, onderdeel
van de  drinkwaterzuivering van Water-
net voor een deel van Amsterdam en het
Gooi. Kijk op www.waternet.nl voor meer
informatie. Aanmelden kan via bezoe-
kerscentrum De Oranjekom, tel: 020-
6087595. € 5,- p.p.
Data excursies:
Zaterdag 22 oktober, 10.00 12.30 uur
Woensdag 16 november, 13.30 -16.00 uur
Zaterdag 3 december, 10.00 12.30 uur

Zaterdag 17 december, 10.00 12.30 uur
Woensdag 21 december, 13.30 -16.00 uur

Vrijwilligers gezocht!
Dit mooie natuurgebied blijft niet vanzelf
zo bijzonder. Hiervoor zijn vele vrijwilli-
gers een keer per maand van 9.00-15.00
uur aan de slag. Er is behoefte aan nieuwe
vrijwilligers om bomen weg te halen, wil-
gen te knotten, bomen en struiken te
snoeien, ringslanghopen open te spitten
en nieuwe ringslanghopen op te zetten.
Heeft u zin in lichamelijke inspanning in
de frisse buitenlucht, en wilt u een steen-
tje bijdragen? U kunt natuurlijk ook eerst
een dagje komen proefdraaien om te zien
of het iets voor u is. Ervaring is niet nodig,
enthousiasme wel. Aanmelden kan bij De
Oranjekom op bovenstaand nummer. 
Werkdagen: 2 november, 7 december, 4 ja-
nuari, 1 februari.

Kom genieten op de
Loenderveense Plas
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TAXI VAN WIJK
voor al uw vervoer

Binnenweg 7, 3634 AD Loenersloot
Telefoon 0294 29 13 25

Schiphol vanaf Vreeland t/m 4 pers.: € 45,-

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

Heb jij Kerstmis en Pasen al eens op één
dag gevierd? Georg Friedrich Händel wel.
Hij verbindt in zijn ‘Messiah’ alle hoogte-
punten uit het kerkelijk jaar - Maria
Boodschap, Kerstmis, Goede Vrijdag,
Pasen, Hemelvaart – schijnbaar moeite-
loos met elkaar. En Händel pakt in dit fees-
telijke magnum opus meesterlijk uit.
In de ‘Messiah’ schreef hij voor het koor
schitterende koorstukken. Soms ingeto-
gen, soms uitbundig (zoals in het bekende
Halleluja). Solisten krijgen alle kans te
schitteren in prachtige aria’s. En natuur-
lijk laat ook het orkest zijn kans om te
schitteren niet onbenut. 

En jij? Jij krijgt
een unieke kans
erbij te zijn in
het Concert-ge-
bouw op vrij-
dagavond 25 no-
vember. Want
Vreelanders be-
talen voor dit
concert geen 
€ 35,- maarslechts € 32,50. Stuur even een
mailtje aan gerdjan@strakblauw.nl en we
houden mooie plaatsen voor je vast. Maar
wacht niet te lang met bestellen. Want de
beste plaatsen vliegen weg!

Lezersaanbieding

Swingend sterk en slank worden! 
Iedere woensdag van 18.15  tot 19.15 uur
is er in het Dorpshuis zeer swingende
Zumba les. Vanzelf word je hier vrolijk,
sterk en slank van en je conditie en ritme-
gevoel verbeteren ook nog eens. Kom het
een keer proberen, € 5,- voor een proefles. 
Info: www.bellezumba.nl.

Kom in beweging
Al jaren worden in de gymzaal in
Vreeland de lessen Bewust Bewegen gege-
ven. Deze les is geschikt is voor vrouwen
vanaf 50 jaar die fit willen blijven. Op mu-
ziek doen wij verschillende oefeningen
gericht op conditie, lenigheid en kracht.

Momenteel hebben wij plek voor nieuwe
dames, dus bel of kom gerust een keertje
langs voor een proefles.
Waar: gymzaal Vreeland
Wanneer: woensdag 11:00-11:45
Gegeven door: Hilde Wit 06-48179613

Theaterschool Kleine Kunst
Workshop ‘Ik doe ook mee!’ voor kinderen
vanaf 5 jaar op woensdagmiddag 26 okt, 2
nov, 9 nov, 16 nov, 23 nov. van 16.00 - 17.00
uur. Kosten: € 35,-. Kinderen leren vrij be-
wegen en op speelse wijze zichzelf te pre-
senteren. Aanmelden: info@theater-
schoolkleinekunst.nl of 0294 231182.
Info: www.theaterschoolkleinekunst.nl.

Workshops, lessen e.d.

Op dinsdagavond 11 oktober jl vond één
van de twee-jaarlijkse vergaderingen van
de Bedrijfsvereniging Vreeland plaats in
Lokaal Zuid. Er waren ruim 25 leden aan-
wezig en na verschillende evaluaties en
gemoedelijke discussies over o.a. paaseie-
ren en ledverlichting in de muziektent
werd er tot in de late uurtjes gezellig nage-
borreld. ‘Een vereniging als deze houdt
het dorp bruisend. En dat kan nog brui-
sender met nog meer leden!’, vertelt voor-
zitter Lodewijk van Monchou enthou-
siast.  De Bedrijfsvereniging organiseert
jaarlijks allerlei evenementen in het dorp,

zoals het Dorpsfeest,  de Kerstmarkt, paas-
eieren zoeken, intocht van Sinterklaas.
Daarnaast is er een jaarlijkse gezellige bij-
eenkomst voor leden waar u kunt netwer-
ken, uw sociale contacten kunt onderhou-
den en kennis kunt delen. Heeft u een be-
drijf of bent u zelfstandig ondernemer,
word dan lid van de Bedrijfvereniging
Vreeland en help daardoor ons dorp gezel-
lig en levendig te houden! Het lidmaat-
schap kost € 130,- per jaar. Lid worden kan
door aanmelden in de Dagwinkel bij
Aloys of door een mailtje te sturen aan
dagwinkelhageman@live.nl. 

Oproep aan bedrijven en zzp-ers!
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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

Deze maand zijn er twee boeken en een
website verschenen over de Vechtstreek,
waarin ons dorp natuurlijk ook een rol
speelt. Wim Weys schreef een werkelijk
prachtig standaardwerk over het land-
schap van de Vechtstreek, ‘Natuur & land-
schap in de Vechtstreek’, waarin hij een
denkbeeldige tocht maakt door het
Utrechtse Vechtlandschap, langs parkbos-
sen, graslanden, plassen en moerassen, en
vertelt over de ecologische geschiedenis,
de vroege bewoners, de verveners, kortom
over de hele ontstaansgeschiedenis, aard-
kundige en biologische aspecten van onze
streek. Te koop bij de locale boekhandels
voor € 39,95 of te bestellen via internet. 

Vechtoevers
Juliette Jonker en Steven de Clercq schre-
ven in opdracht van de Vechtplassencom-
missie een ‘streefbeeldenboek’ over de oe-
vers van de Vecht. Allerlei aspecten die te
maken hebben met, of op de oevers van de
Vecht staan (b.v. jaagpad, hekken, buiten-
plaatsen, forten, oeverbeschoeiing, aan-
legplaatsen etc.), worden eerst in een his-

torisch perspectief gezet waarna de kan-
sen en bedreigingen van het onderwerp
beschreven worden. Dit alles om verrom-
meling en dichtgroeien van de oevers te-
gen te gaan. Het boek biedt mensen een
handreiking aan hoe met eenvoudige
maatregelen op een historisch verant-
woorde manier om te gaan met het fraais
op en rond de oevers, zowel op landschap-
pelijk als op cultuurhistorisch gebied. Het
is prettig leesbaar en boordevol informa-
tie over allerlei aspecten van de
Vechtoevers. ‘Vechtoevers, zien en gezien
worden’ is 85 pagina’s dik en is voorzien
van honderden foto’s. Het is voor € 15,- te
koop bij de locale boekhandels en in
Vreeland natuurlijk ook bij Tierelantijn.

Venster op de Vecht
Tegelijk met de lancering van deze boeken
op 8 oktober tijdens een symposium voor
het 75-jarig bestaan van de Vechtplassen-
commissie is de site www.vensteropde-
vecht.nl live gegaan. Op deze site is de
Vechtstreek geheel ontsloten, zowel van-
uit het landschap gezien als vanuit de his-

torie. Op Google Maps zijn allerlei
punten in het landschap aangege-
ven met veel informatie zodat ook
met een smartphone de
Vechtstreek nu te ‘lezen’ is.
Vanzelfsprekend komt ook Vree-
land uitgebreid voor op de site.
Door de vele informatieve achter-
grondteksten en foto’s worden alle
elementen in de streek in een bre-
der kader gezet. Aan de website
wordt nog gewerkt maar is al zeer
de moeite waard voor iedereen die
meer wil weten over onze unieke
leefomgeving. 

Boeken en website over de Vechtstreek

Deze maand komt (op veler verzoek) de
Hemel boven Vreeland naar het Dorps-
huis. Op woensdagavond 9 november is er
een publieke lezing over “Moderne
Sterrenkunde; op ontdekkingstocht door
het heelal”. Het Dorpshuis is open vanaf
19.15 uur, en we beginnen om 19.30 uur.
Er is geen entree. De lezing is geschikt
voor alle leeftijden, voorkennis is niet ver-
eist, en duurt ongeveer twee uur, met tus-
sendoor een half uur pauze voor een
drankje. De lezing wordt verzorgd door
ondergetekende. 
Tijdens de lezing zullen we Vreeland ver-
laten om langs de planeten van ons zon-
nestelsel te reizen. Daarna vliegen we
langs exo-planeten en door interstellaire
wolken, waar nieuwe sterren worden ge-

boren, naar de grenzen van onze
Melkweg. We kijken nog even terug naar
onze zon, en vliegen dan de extra-galacti-
sche ruimte in, op zoek naar andere ster-
renstelsels. We komen langs de Androme-
danevel, die over 4 miljard jaar met ons
Melkwegstelsel zal botsen, we zien explo-
derende sterren, bruine dwergen, quasars
en zwarte gaten, en vliegen daarbij ook
steeds verder in de tijd terug, totdat we bij
de oorsprong van ons heelal komen, 13.7
miljard jaar geleden. Na een blik op de Big
Bang en de toekomst van het heelal gaat
het weer richting Vreeland, waar we rond
21.30 uur veilig zullen aankomen.

Tot woensdag 9 november.
Harold Linnartz

Hemel boven Vreeland

Bij deze een oproep om alle Vreelanders
(papa’s en mama’s , opa’s en oma’s en kin-
deren)  op  vrijdag 11 november met een
warme en gevulde buik de straat op te la-
ten gaan, om mooie liederen aan de deur
ten gehore te brengen in het kader van
Sint Maarten. De juffen staan vrijdag-
avond vanaf 18.00 uur  op het plein van de

peuterspeelzaal achter een kraam met
lekkers, drinken en een overheerlijke
glühwein! Voor een kleine bijdrage (die
ten goede komt aan de Peuterspeelzaal)
kan je deze versnaperingen nuttigen!!
We hopen iedereen te verwelkomen!

Namens de Peuterspeelzaal, Inès Visscher

Oproep Peuterspeelzaal: ‘Komt allen!’
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Tel.: 0294 237 068    www.fysiotherapievreeland.nl

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

Het adres in Vreeland voor 
al uw DAGverse producten

BROOD en BANKET van Bakkerij VOOGES
Bake Off: In de winkel afgebakken

Broodjes en koeken

Uw adres voor leuke en orginele kado’s
Denk aan GIFTCARDS, KADOBONNEN, 

BIOSCOOPBONNEN en delicatessemanden e.d.

Dagwinkel Aloys Hageman
Voorstraat 15, Vreeland

Tel: 0294-231514 Fax: 0294-230559
E mail: Dagwinkelhageman@live.nl

Op zaterdag 29 oktober zendt RTV Stichtse
Vecht een live special uit van het
Vreelandse koperensemble. De koper-
groep zal van 18.00 tot 19.00 uur te horen
zijn op deze lokale zender. De uitzending
zal herhaald worden op zaterdag 5 novem-
ber. U kunt de uitzending op de volgende
manieren beluisteren: in de ether: 105.3
FM (stereo) en 106 FM (mono), via de kabel
(analoog) in de gebieden Maarssen en
Breukelen: 101.9 FM (stereo) en wereldwijd
te beluisteren via de liveplayer (stereo):

www.rtvstichtsevecht.nl/luisterlive.php.
Koperensemble GoedKoper viert dit jaar
haar vijfjarige bestaan. De uitzending is
een welkome kroon op hun muzikale
tocht. Het huidige ensemble wordt ge-
vormd door: Berry Stapper (bas tuba),
Christiaan Post (trompet), Jorn Leijen
(trompet), Simon Westveen (trombone) en
Jan Corstjens (euphonium). 

Voor meer informatie over GoedKoper
www.goedkoperensemble.nl

Koperensemble GoedKoper 
live op RTVStichtse Vecht

Cultuur, bewustwording en verhogen van
de eigen verantwoordelijkheid, bevorde-
ren van creativiteit en natuurlijk …… ge-
zelligheid. Kenmerken van de grootste
vrouwenorganisatie van Nederland,
Vrouwen van Nu. De afdeling in Loenen
en omstreken, waaronder Vreeland, zou
het fijn vinden als meer vrouwen de ver-
eniging leren kennen. U bent van harte
welkom een avond bij te wonen. Het pro-
gramma 2011 - 2012 start in september. 

Programma:
17 november: levensloop en het werk van
Pierre Cuypers, met name zijn ontwerp
van Kasteel de Haar.
Woensdagmiddag 21 december staat in
het licht van kerst met verhalen en speel-
doosje. Gecombineerd met een brood-
maaltijd.
19 januari: een deskundig lid vertelt hoe
vilt wordt gemaakt. Met dit materiaal

wordt onder leiding een persoonlijke cre-
atie gevormd.
16 februari: jaarvergadering. Aanvullend
horen de leden van mevr. Margreet Sluijs
welke de maatschappelijke betekenis is
van “De Zonnebloem”.
15 maart: besloten bijeenkomst met op-
treden van een beroemde zanger en een
plaatselijk koor.
19 april: Lezing over Oud Egypte en gelijk-
lopende culturen. “Het geschenk van de
Nijl” boeit ook velen in deze tijd.
Verder zijn er diverse excursies, vaak aan-
hakend op een lezing. En de jaarlijkse uit-
stapjes zijn altijd een groot succes.
De avondbijeenkomsten worden gehou-
den in gebouw “De Lichtkring”, Kerk-
straat 4 in Loenen. Aanvang: 20.00 uur;
het zaaltje is open om 19.30 u.
Wie nadere informatie wil kan terecht bij
de secretaris: Tineke van Wageningen-
Koopman, tel. 0294 23 18 07.

Vrouwen van Nu, ook voor u !

Foto: Peter Rikkenberg

Oliebollenverkoop 2011
De oliebollenverkoop van oktober j.l. was
weer een groot succes. Dankzij de inzet
van de vele vrijwilligers, die de bollen ver-
kocht hebben en uiteraard de inwoners
van Vreeland, die de bollen gekocht heb-
ben, zijn we er met zijn allen in geslaagd
om weer een respectabel aantal oliebollen
in Vreeland te verkopen. Dit jaar hebben
wij 5670 oliebollen verkocht. 
Jammergenoeg waren dit ruim 400 min-
der dan vorig jaar, vermoedelijk doordat
de school een studiedag had en veel men-

sen niet thuis werden getroofen. Ondanks
dit is de verkoop toch een geweldig succes.
Het is ons weer gelukt om de senioren vol-
gend jaar een fijn dagje uit te bezorgen.
Een woord van dank gaat uit naar de be-
heerder van het Dorpshuis Vreeland. Hij
sponserde het verkoopcomité in de vorm
van de verzorging van koffie en thee voor
de verkopers en de lunch op het verkoop-
punt.
Mede namens de senioren van Vreeland dankt
het oliebollencomité ieder heel hartelijk.



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

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 07.00-18.30 uur
zaterdag van 07.00 - 17.00 uur
Tevens car-cleaning, het geheel reinigen
van uw auto

Raadsel
De vader van Els heeft 

5 dochters, namelijk:

Lala, Lele, Lili, Lulu en...?

Hoe heet de 5e dochter?

Antwoord: Els

Welkom
Het is lekker herfstvakantie en daarom

staat deze Kinderpost vol met raadseltjes,

moppen, kooktips en knutselideeën. Ook

lees je wie op het dorpsfeest de prijs "week-

end in het boshuisje" heeft gewonnen en

hoe het daar was. Wil je ook iets voor de

Vreelandbode schrijven mail dan naar:

info@vreelandbode.nl. 

Heel veel leesplezier!

Knutsel een herfstslinger
Zoek grote herfstbladeren en laat deze dro-

gen. Doe een wollen draad door een naald

en ga de bladeren rijgen op een onderlinge

afstand van ongeveer 15 cm. Je kunt ook de

draad om de steeltjes van de bladeren heen

knopen, dan hoef je geen naald te gebrui-

ken. Als de slinger klaar is kan je hem op-

hangen!

Herfstraadsels
Ik ken een heel klein stoeltje

Je vindt het vaaak in 't bos

Het staat daar onder de bomen

Of tussen 't groene mos.

Het heeft soms mooie kleuren

En 't is ook vaak heel klein

Nu zeg, wat zou dat wezen

Wat voor stoeltje zou dat zijn?

Roodbruin met een mooie staart

Klimt hij de boom in met een vaart!

Dol op nootjes is die guit!

Wel, hoe heet hij?

Vind dat eens uit!

Mop
Waarom hebben olifanten gele klompjes?

Zodat je ze niet kan zien als ze in de vla drij-

ven. Wel eens een olifant in de vla gezien?

Nee, het werkt dus!

Een moeder stapt met haar 6 kinderen in de

lift van een groot warenhuis. De liftbedien-

de vraagt: "Waar moet U zijn, mevrouw?"

"De kinderafdeling", antwoordt de vrouw.

Waarop één van haar kinderen zegt: "Nee

mam, niet nog eentje, we zijn al met z'n zes-

sen!"

Een moeder loopt met haar dochtertje in de

dierentuin. Dan komen ze bij de apen. Zegt

het dochtertje: "Hé, die aap lijkt precies op

oom Geert." Haar moeder antwoordt: "Dat

mag je niet zeggen!" Dan zegt het dochter-

tje: "Nou en, die aap hoort het toch niet".

Kooktip
Eetbare paddestoelen
Nodig per persoon: 1 hardgekookt ei, 1/2 to-

maat, mayonaise uit een tube, plakje kom-

kommer.

We gaan een eetbare paddestoel maken.

Van een hardgekookt ei snij je aan de onder-

kant een klein kapje af zodat het ei goed

blijft staan. Vervolgens halveer je een to-

maat, hol je hem uit en zet je hem als hoed-

je op het ei. Je steekt een tandenstoker door

de tomaat heen, in het ei, zodat ze goed aan

elkaar vast blijven zitten.  Bovenop de to-

maat zet je met een tube mayonaise witte

stippen. Zet je paddestoel op een plakje

komkommer.

Eet smakelijk!

Knutseltip
Pompoen uithollen
Snijd, met een scherp mes, eerst de hoed

van de pompoen weg. Zorg ervoor, dat je

schuin naar binnen snijdt, want anders valt

de deksel naar binnen als de pompoen leeg

is. Zodoende krijg je een komvorm. Deze ga

je dan helemaal uit te hollen, liefst door zo-

veel mogelijk vruchtvlees weg te nemen. Al

het vruchtvlees dat blijft zitten, versnelt het
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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 2011

www.tunfun.nl V
rB

�

Het nieuwste hoorspel

‘Millennium – Mannen die vrouwen haten’ 

wordt momenteel uitgezonden bij de NTR 
op radio 1, elke werkdag om 0.45 uur 

of luisteren via podcast op 
www.ntr.nl/millennium 

Bezoek ook eens de vernieuwde website,
waar ook alle informatie over Millennium 

te vinden is. 

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

Voorstraat 21  Tel: 237304

De Werf 6, 3632 AE Loenen a/d Vecht

Tel. (0294) 23 37 36  Fax. (0294) 23 22 91

E-mail info@aannemingsbedrijfbonbv.nl

w w w .  a a n n e m i  n g s b e d r  i  j  f  b o n b v .  n l

verteringsproces en dus ook het in elkaar

vallen van het kunstwerkje.

Als je klaar bent met uithollen, kun je met

een stift een tekening maken van een liefst

zo griezelig mogelijk uitziend schepsel.

Deze tekening breng je dan tot leven door

het uitsnijden ervan in de wand van de

pompoen. 

Met het vruchtvlees van de pompoen kun je

verschillende dingen doen. Probeer maar

eens of je pompoensoep kunt maken.

Kooktip
Pompoensoep
Dit heb je nodig:

* 1 kleine pompoen (ca. 1 kg)

* 2 eetlepels olijfolie

* 1 grote ui, gesnipperd

* 2 teentjes knoflook, geperst

* 2 groentebouillontabletten

* 4 sneden wit-casinobrood, zonder korst

* 50-75 mililiter tomatensap (pak a 1 liter).

Snijd een kapje van 2-3 centimeter van de

pompoen en hol met een lepel de vrucht tot

2 centimeter van de rand uit. Verwijder de

pitten en draden en snijd het vruchtvlees in

blokjes. Verhit de olie in een soeppan en

fruit de ui en knoflook. Bak 500 gram pom-

poenblokjes op matig hoog vuur 5 minuten

mee (vries de resterende pompoenblokjes

in voor later gebruik). Voeg 1 liter warm wa-

ter en de bouillontabletten toe. Breng de

soep aan de kook en laat het in 15 minuten

gaar worden. Pureer de soep met de staaf-

mixer en breng pittig op smaak met zout en

(cayenne)peper. Rooster het brood in 2-3 mi-

nuten goudbruin in een broodrooster. Snijd

het brood in een eng figuurtje. Schep de

soep in 4 soepkommen. Serveer het geroos-

terde griezelbrood bij de soep.

Alex wint 
Het ‘weekend in het boshuisje in Bergen op
Zoom’!
Met het Dorpsfeest hebben Joke, Jacco en

Alex een weekendje weg in een huisje gewon-

nen. Het huisje is van juf Sandra dat vond ik

leuk! Het huisje stond in het bos in Bergen op

Zoom. Wij hebben veel gefietst, gezwom-

men in een zwembad en uit eten geweest. Er

waren veel restaurants die vol waren. Lekker

hebben wij gegeten in de stad bij Napoli.

Bedankt en de groetjes van Alex.

MegaMindy 
MegaMindy bezocht tijdens de Kinder-

boekenweek basisschool CSV Ridderhof.

De kinderen waren onder de indruk van

haar heldendaden.

Raadsel
Hoeveel kanten 

heeft een cirkel?

Antwoord: 2
een binnen - en
een buitenkant



‘Weet u wat? Ik heb hier de oude formulieren nog
liggen. Ik zorg dat ze op het gemeentehuis in
Maarssen komen.’ Misschien waren wij wel de
laatste nieuwe bewoners van Vreeland die
zich nog in Loenen konden laten inschrij-
ven. Toen ik anderhalve week later mijn
Europese rijbewijs uit Zweden moest om-
wisselen voor een Nederlandse versie kon
dat op het steunpunt al niet meer. Ik moest
nu toch echt naar Maarssen. De kleine poli-
tiek wordt steeds een maatje groter. De leges
trouwens ook, heb ik begrepen. En nu ble-
ken, op de eerste zomerse zondag van okto-
ber sinds mensenheugenis, de Grieken niet
te kunnen voldoen aan onze eisen. Wordt
het een hete herfst of straks een ijskoude
winter? ‘De grote politiek raakt ons alle-
maal!’ laat ik Loesje kraaien. Ergens in het
midden tussen klein en groot vinden we de
hoeders van de wet rond de Haagse vijver. Na
de Derde Dinsdag van september waren we
getuige van de discussies in onze Tweede
Kamer. Wat een chaos! Ik vraag me af of daar
de regels van het debat begrepen worden. 
In de eeuwen rond het begin van onze jaar-

telling ontstaan de boeken van de Joodse
Talmoed. Daar is het altijd zo dat er twee
scholen zijn die met elkaar in debat zijn. En
die discussies lopen gewoonlijk heel hoog
op. Ze worden gevoerd op het scherpst van
de snede. Het zijn felle debatten in heftige
onenigheid. Uiteindelijk komt men toch ge-
zamenlijk tot een besluit. Er is dan één
school die gelijk krijgt. Maar de andere
school krijgt geen ongelijk. Hoe heftig de dis-
cussies ook moge zijn, het doel is steeds om
de waarheid naar boven te krijgen. In de
Talmoed is het eigenlijk altijd zo dat de or-
thodoxe school gelijk krijgt. Zij legt de regels
uit naar de letter van de wet. En daarom
heeft ze gelijk! De liberale school krijgt daar-
mee bij gewoonte niet ongelijk. Het gaat niet
om gelijk of ongelijk. In een echt debat gaat
het om ge-lijk of… meer gelijk. Wat mij be-
treft mag bij ons links of rechts zijn gelijk
krijgen, maar ik wacht graag op het meer ge-
lijk. Dat is waar de geest van de wet begrepen
wordt. Daar durf ik mijn portemonnee wel
aan toe te vertrouwen. Of aan de goede en
soms kwetsbare mensen die ik tegenkom.
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TOP OCCASIONS VAN UW
DEALER IN WIJDEMEREN

Espace Privilegé 2.0-T 117.150 km. d.blauwmet. 11-2003 12.950,-
GrandScenic 1.6 Tech-line LPG 109.700 km. beigemet. 01-2008 16.400,-
GrandScenic 2.0 Dynamique 140.000 km. antracietmet. 01-2005 11.450,-
Scenic 1.6 Dynamique 45.000 km. grijsmet. 12-2004 8.950,-
Scenic 1.6 Dynamique 120.000 km. groenmet. 03-2002 5.950,-
Laguna 2.0 Dynamique 39.000 km. blauwmet. 04-2005 14.950,-
Laguna 1.8 Estate 98.000 km. blauwmet. 03-2004 9.950,-
Megane Estate diesel 116.000 km. blauw 11-2005 10.800,-
Megane 2.0 Dynamique 5-drs. 84.000 km. roodmet. 06-2005 10.450,-
Megane 1.6 Dynamique 5-drs. 16.500 km. roodmet. 11-2008 19.650,-
Megane 1.4 Expression 5-drs. 34.000 km. blauw 09-2004 8.950,-
Megane 1.4 Expression 3-drs. 32.000 km. beigemet. 06-2005 9.950,-
Megane 2.0 Cabrio automatic 83.000 km. zilvermet. 05-2004 13.950,-
Modus 1.4 Auth.Luxe 48.000 km. d.groen 02-2005 7.800,-
Clio 1.2 Extreme 3-drs. 104.000 km. l.blauwmet. 09-2002 4.250,-
Clio Dynamique diesel 3-drs. 120.000 km. grafitmet. 07-2006 10.800,-
Clio 1.2 Community 5-drs. 91.000 km. blauwmet. 10-2005 7.950,-
Clio TCE Dynamique-5-drs. 18.000 km. zilvermet. 12-2007 11.950,-
Twingo GT-100 18.000 km. blauwmet. 11-2007 9.950,-
Twingo Initiale 16V 16.500 km. zwartmet. 01-2008 8.250,-
Twingo Privilege 16V 98.000 km. blauwmet. 06-2006 5.950,-
Twingo Cinetec 16V 40.000 km. zwart 08-2001 3.300,-

DE NIEUWE RENAULT WIND C.C. 
BIJ ONS IN DE SHOWROOM!!!!

AAN NIET HUISMERKEN HEBBEN WIJ VERDER:
Chevrolet Matiz 0.8 47.000 km. zilvermet. 08-2006 4.975,-
Citroen 2.0 C-5 113.000 km. grafitmet. 07-2004 7.850,-
Fiat Stilo 1.6 Dynamique 5-drs. 69.000 km. zwartmet. 09-2003 6.450,-

Gelijk of meer gelijk
Pieter Hoekstra

Pieter Hoekstra

Op vrijdag 9 december is het weer zover, dan vindt de jaar-
lijkse Kerstmarkt van Vreeland plaats. Om 15.30 uur wordt
de Kerstmarkt geopend. Dit jaar worden de kramen, net zo-
als vorig jaar, op Duinkerken en in de Breedstraat geplaatst.
De organisatie is al druk bezig met de voorbereidingen en
inmiddels hebben zich al aardig wat standhouders aange-
meld. Wij zoeken steeds weer originele aanbieders van al-
lerhande waar, dus heeft u een tip of wilt u zelf een kraam
huren, mail dan naar info@kerstmarktvreeland.nl of bel
met Karin van Dis 0294-704900 of Sandra Boogert 0294-
231182. In de volgende Vreelandbode leest u alles over het
programma. Meer info vindt u vanaf eind oktober op
www.kerstmarktvreeland.nl.

Kerstmarkt Vreeland

Muziekvereniging De Vecht
presenteert op 6 november
om 15.00 en om 16.30 uur in
de theatergymzaal van
Vreeland "de Schilderijen
Tentoonstel-ling van Modest
Moessorgski". De Muziekver-
eniging wordt vergezeld door
30 danseressen in de leeftijd
van 7 tot 20 jaar, van
Balletschool Helen Wilson uit
Houten. De Vecht heeft 9 basis-
scholen uit Loenen, Baam-
brugge, Nigtevecht, Neder-
horst en Vreeland gevraagd nieuwe 'schilderijen' te ma-
ken bij dit muzikale meesterwerk, waarvan de originele
schilderijen verloren zijn gegaan. Tijdens het concert wor-
den alle inzendingen tentoongesteld en de mooiste teke-
ningen worden geprojecteerd. Het geheel staat onder de
muzikale leiding van Gerhart Drijvers. 

Kinderen € 5,- , volwassenen € 10,- reserveren: reserve-
ren@muziekverenigingdevecht.nl. Heeft u de Vrienden-
kaart al ingevuld? Graag doen! Of kijk op www.muziek-
verenigingdevecht.nl .

Kinderconcert

Dodaarslaan 10-14, Kortenhoef

Organiseert op donderdag 27 oktober van 19.00 tot
21.30 uur in het Dorpshuis, Fetha 16, een doorlopen-

de  Wijnproeverij met als thema ‘Zuid-Europa’.

U kunt zich aanmelden via:
info@wijnkoperijdemeenthof.nl of tel. 035 6562032”
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Zoals u al eerder in deze rubriek heeft kun-
nen lezen is de scherpe Vechtbocht die om
het oude dorp loopt in de 15de eeuw afge-
sneden. Deze rechte ‘gracht’ is de Vecht die
nu dwars door Vreeland stroomt. Langs
die oude Vechtbocht zijn verschillende za-
ken de moeite waard om te bespreken.
Vandaar dat de bocht in twee delen aan de
orde komt. De splitsing van de ‘oude’ en
‘nieuwe’ Vecht is mooi te zien op de histo-
rische foto uit 1914. Precies op de splitsing
ligt het charmante 18de eeuwse huis
Vredenhoek, dat momenteel te koop staat.
Vroeger stond er een zeshoekige koepel op
de vertakking van de Vecht, aan de rand
van de in 1811 aangelegde siertuin. Er is
niet veel bekend over het huis, dat opvalt
door de bijzonder gevormde tuinmuur
aan de straatkant (ojiefvormig) en de
fraaie snijramen met draperiemotieven in
de gevel langs de Vecht. Op de oude foto
zijn die overigens niet aanwezig, want in
1914 was er een aanbouw tegen deze west-
gevel gebouwd. In het Algemeen Handels-
blad van 11 april 1856 stond een adverten-
tie waarin het huis te huur werd aangebo-
den. Het werd aangeprezen als “een heer-
enhuis, bevattende vijf kamers, keuken,
kelder, schuur en verdere gemakken, be-
nevens grote bloem- en moestuin, zeer
aangenaam gelegen te Vreeland aan de
zuidzijde van het dorp aan de rivier de
Vecht”. Bij tuinbaas H. de Stroe kon men
informatie inwinnen. Kijken we rechts
van het huis de oude Vechtarm in, zien we
dat er maar weinig bebouwing was aan
het water. Nu staan daar een aantal hui-

zen. Aan het einde van het zichtveld is nog
net een brug te zien. Deze liep over de sluis
die leidde naar de ‘vaart naar Kortenhoef’,
die tussen de oude Vechtarm en de Wijde
Blik liep. Via de vaart kon men turf, vis of
riet vanuit de plas naar de Vecht vervoe-
ren. Daar waar de vaart de Wijde Blik be-
reikte was ook een sluis. Deze is niet meer
werkzaam maar nog wel aanwezig, bij
buurtschap Het Sluisje. Door de aanleg
van de N201 in 1939 werd de Vaart door-
sneden en afgesloten. Beide sluizen wer-
den nu overbodig. De sluis bij de Vecht
werd gedempt, de ophaalbrug werd ver-
vangen door een vaste brug. Deze werd de
knollenbrug genoemd naar de ‘knollen-
boeren’ Griffioen die in de rietgedekte
boerderij ernaast woonden. Het water kan
sindsdien alleen via een smalle duiker in
en naar de Vecht stromen. De oude
Vechtarm werd deels gedempt om plaats
te maken voor het tracé van de N201 en
werd een rustige sloot, door achterstallig
onderhoud deels overwoekerd. Op de re-
cente foto is te zien dat de bomen behoor-
lijk zijn gegroeid in bijna een eeuw tijd.
Dat de oude Vecht zich hier afsplitst, is
nauwelijks meer te zien. Wellicht een
mooi snoeiproject voor een volgende
Buitenwerkdag? 

Dit verhaal komt gedeeltelijk  uit het zojuist
verschenen boek ‘Vechtoevers, zien en gezien
worden’ door Juliette Jonker en Steven de
Clercq. Het is voor € 15,- te koop bij Tierelantijn.
De historische foto is afkomstig uit de collectie
Beelaerts van Blokland.

...en nu!

De oude Vechtarm (deel 1)De oude Vechtarm (deel 1)

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

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

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Vreeland vroeger....Vreeland vroeger....
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De oer-Vreelander
Je kunt ze kennen als “de meiden van

Aloys”, want Charlotte van Loenen en Fien

Jonker staan elke zaterdag in de

Dagwinkel om naast hun opleiding wat bij

te verdienen. Ze komen met z’n tweetjes

langs om na een kop thee, ondanks het

gure weer, toch de wandeling te onderne-

men. Uiteraard beginnen we over de

Dagwinkel. Ze vinden het werken in de

winkel leuk omdat ze iedereen in het dorp

kennen. De schoonmaakklusjes en de kou

in de winkel vinden ze minder (Charlotte

vind je in de winter helemaal in een stapel

broeken en vijf truien), maar ze hebben

plezier met elkaar en met de klanten. 

Ze kennen elkaar veel eerder, want beide

dames wonen  hun hele leven in Vreeland.

Charlotte is 17 en woont op de Spoorlaan,

met haar ouders en haar zusje Esmée. Hier

is ze ook geboren. Het huis is zeker tijdens

feestdagen zeer herkenbaar, want haar

moeder houdt ervan om de tuin en het

huis in de Paas danwel Kerststemming om

te toveren. Haar moeder is een authentie-

ke oer-Vreelandse, zij is geboren op de

Lindengracht waar Charlotte’s oma nog

steeds woont. Ze is gastvrouw in het

Kampje. Charlotte’s vader is de fietsenma-

ker van Vreeland. Hij heeft eerder al in de

bode gestaan. Hij begon ermee nadat hij

tijdelijk geen werk had. Inmiddels heeft

hij weer werk, maar op zaterdagen kun je

hem nog altijd inroepen. Fien zegt la-

chend al wel een heuse verhuizing in haar

16-jarige leventje te hebben meegemaakt.

Ze is vanaf de Nigtevechtseweg op haar zes-

de 100 meter verderop aan de Vechtoever

komen wonen, waar ze woont met haar

ouders en haar broer Jan. Volgens Fien

kent iedereen in Vreeland haar moeder

wel. Juliette Jonker is ook redactielid van

de Vreelandbode “en nog 19 andere vrij-

willigers-organisaties naast haar eigen be-

drijfje”. Fien’s vader werkt als marketeer

bij verschillende bedrijven. 

Charlotte denkt na haar opleiding in de

detailhandel te willen werken, het liefst

een eigen zaak. Nu denkt ze aan kleding,

maar dat kan nog veranderen. Haar hob-

bies zijn voetballen, uitgaan en winkelen

met vriendinnen. Meestal gaat ze op stap

in Hilversum, naar de G-spot of Dokter, of

ze spreekt met vriendinnen af, net als Fien.

Naast uitgaan is Fien druk met zangles en

dans. Ze is net gestopt met Streetdance,

maar ze danst nog altijd en overal. Ook is

ze gek op Zumba. Op woensdag in het

dorpshuis (waar nog plaatsen over zijn!) en

in Kortenhoef. Fien denkt qua carriere

meer aan de journalistiek, liefst in combi-

natie met media. De serieuzere mediakant

wellicht. Een goede combinatie tussen de

professies van haar ouders dus.

Ze volgen allebei nu nog een opleiding in

Hilversum. Fien volgt Atheneum op het

Comenius college en Charlotte volgt de

Havo op het ATC. Ze verplaatsen zich in-

middels allebei op de scooter en zijn daar

erg blij om. Als je als jongere in Vreeland

geen scooter hebt, zit je echt vast. De bus

naar Hilversum rijdt niet meer regelmatig

en op de fiets ga je ook niet zo makkelijk

even naar Hilversum. Dat is ook hun groot-

ste bezwaar van in Vreeland wonen. Er is

niet veel te doen. Ze vinden

eigenlijk dat ouders rond

het tiende jaar van hun

kind in Hilversum moeten

gaan wonen, zodat ze daar

hun kennissenkring kun-

nen opbouwen en op het

vervolgonderwijs al vrien-

den hebben. Nu hoeven

hun ouders niet meer te

verhuizen, ze hebben zelf

hun weg gevonden.

Voor jongere kinderen is

het een fantastisch dorp.

Daar hebben ze allebei

goede herinneringen aan en ze hebben

ook beide vriendinnen in de omgeving die

ze al vanaf de lagere school kennen. Ze vin-

den beiden ook nu nog dat Vreeland

prachtig is en zijn vooral erg gecharmeerd

van de Vecht en de natuur. Fien denkt ook

dat ze uiteindelijk als ze zich gaat settelen

hier wel terug zou kunnen komen. Maar

na haar opleiding wil ze zeker een jaar vrij-

willigerswerk in Afrika of Zuid Amerika

doen en zich nog een paar jaar uitleven in

een stad. Charlotte is er niet zo zeker van

dat ze hier terugkomt en denkt meer in de

stad te willen leven. Amsterdam lijkt haar

te gek, stiekum droomt ze van een grach-

tenpand. Zeker zijn ze nog niet over hoe

het vanaf hier allemaal verder gaat, maar

dat deze dames niet altijd in de Dagwinkel

zullen blijven werken is wel duidelijk.

Toch willen ze nog wel de melding in de

bode, dat iedereen vooral zijn boodschap-

pen in de Dagwinkel moeten doen. Daar

help je het hele dorp mee leuk te houden.

De import-Vreelander
Als ik Ben Smit (46) ontmoet op een zonni-

ge nazomer-zondagmiddag maakt hij een

joviale indruk. In zijn achtertuin aan de

Nigtevechtseweg praat hij makkelijk en

open. Over zijn werk en liefde voor Yvonne

en dochters Noa en Marijne bijvoorbeeld.

Het onverwachte zit hem pas in de staart

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

Smederij NIESSEN
• SIERSMEEDWERK
• BUITENLANTAARNS
• LAS- EN REPARATIEWERK

Rondje Zuwe
door  Grace Inklaar 

en Marie-Anne van Stijgeren

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

Pin aanwezig!

Huiswerkcursus                           Bijlessen

www.studycompany.nl 0294-234883
Breukelen & Bussum

BIJZONDER LUNCHCONCERT OP EERSTE KERSTDAG
Wilt u iets speciaals doen met Kerstmis en op eerste kerstdag samen 
met uw gezin of familie lunchen? We serveren een culinaire kerstlunch 

van 4 gangen. De lunch wordt omlijst door mezzosopraan Eva Kroon en 
zij wordt begeleid door een pianiste, live! (www.evakroon.nl) 

Wilt u getuige zijn van deze bijzondere kerstlunch en u culinair en 
muzikaal laten verwennen? De prijs is 125,00 per persoon, hiervoor 

serveren wij een glas champagne, 2 amuses, een 4 gangen kerstlunch,
wijnarrangement, mineraalwater en een  koffieservies met huisgemaakte 

friandises. Uiteraard is het concert inclusief.Aanvang 13.00u.

KERSTDINER OP BEIDE KERSTDAGEN
Geen zin om zelf te koken en met de kerst? Kom dan eens gezellig 

samen in eigen dorp! Beide kerstdagen serveren we vanaf 19.00u een 
culinair 6 gangen kerstmenu à 95,00 per persoon.Voor het menu 

verwijzen wij u graag naar onze website: www.nederlanden.nl 

Graag tot ziens in De Nederlanden!
Sandton Restaurant Hotel de Nederlanden

Duinkerken 3 3633 EM Vreeland
Tel. 0294 23 23 26
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van het gesprek. ‘Een week per jaar ben ik

echt van de wereld’, zo biecht de import-

Vreelander op.

Ben werd geboren in Schiedam. Het geluk-

kige gezin keek uit op de werf van Wilton

Feyenoord en ondanks dat het een gezelli-

ge tijd was, brak de luchtvervuiling in het

gebied het gezin op. Toen kleine Ben tot

twee maal toe met gillende sirenes werd af-

gevoerd vanwege luchtwegproblemen was

het welletjes en verhuisde de familie Smit

naar Heemstede waar pa aan de slag kon

als ambtenaar. Zijn zevende tot negentien-

de levensjaar brengt Ben daar door terwijl

hij in die plaats de oudste (basis) school

van Nederland bezoekt. Na een gezelli-

ge middelbare schooltijd in Haarlem

besluit Ben te kiezen voor een oplei-

ding tot registeraccountant. ‘Ik werkte

bij KPMG en studeerde ernaast in deel-

tijd. Ik kwam er al snel achter dat ik

toch meer wilde en begon in de avond-

uren economie te studeren in

Amsterdam. Ondertussen kwam ik bij

de Bijenkorf terecht. Daar heb ik echt

een fantastische tijd gehad. In die jaren

was het bedrijf echt trendsettend. Ik be-

kleedde vooral financiële functies

maar zat toch overal lekker dichtbij. En

bij de Drie Dwaze Dagen stond ik mooi

vooraan hoor!’

Toen De Bijenkorf ging fuseren met

Vendex kreeg Ben het minder naar zijn

zin. Na wat uitstapjes kwam hij in de in-

terim-wereld terecht. Hij werkte vijf

jaar voor een detacheringsbedrijf. ‘Ik

heb heel veel geleerd in die tijd, maar dacht

op een gegeven moment: “dit was erg inte-

ressant, maar nu wil ik dat wel eens voor

mezelf proberen”. In 2007 heb ik toen mij

eigen bedrijf “Profinion” opgericht.’ Het

bedrijf houdt zich bezig met financiële

dienstverlening (interim-management/re-

cruitment). En hoewel ook hier de tijd

soms wat tegenzit, loopt het goed. Vanaf

2008 is Ben ook betrokken bij een nieuwe

Italiaanse investeringsbank in Amsterdam.

‘Ik heb mijn risico een beetje gespreid. Dat

is een lekker gevoel, zeker in deze tijd. Maar

ik zie altijd kansen hoor. De kunst is om die

kansen op het juiste moment in te kunnen

koppen.’

Als Ben’s vrouw Yvonne koffie brengt komt

het gesprek automatisch op haar terecht.

‘Ik ben een keer eerder getrouwd geweest

en heb daar mijn prachtige dochter

Marijne (17) aan over gehouden, die bij

haar moeder woont. Yvonne ken ik vanaf

2002. We leerden elkaar on-line kennen en

bleken vlakbij elkaar te wonen in

Amsterdam. Dat was heel grappig. We ble-

ken veel gemeen te hebben, achtergronden

en zo, en kwamen erachter zelfs ooit in de-

zelfde flat te hebben gewoond. Het ging zo

goed dat we zo snel mogelijk wilden sa-

menwonen en na een woningspeurtocht,

alweer op internet, kwam Yvonne in

Vreeland uit.’ Ben kende Vreeland al wel

omdat zijn oma in Hilversum woonde en

hij daar, als tiener vanuit Heemstede, op de

fiets naar toe ging en zodoende door ons

mooie Vechtdorp reed. Het leven bevalt

Ben en Yvonne goed in Vreeland, ook al om-

dat ze zo hartelijk werden opgenomen in

de buurt aan de Nigtevechtseweg en

Vechtoever. In 2004 wordt dochter Noa ge-

boren ‘en dan kom je al helemaal in het cir-

cuit dat je veel mensen leert kennen.’

Buiten Yvonne, dochters en zijn bedrijf

kent Ben nog een grote passie: zingen, mu-

ziek en theater. ‘In Amsterdam kwam ik te-

recht bij een theatergezelschap waar ze

een goede bariton zochten, dat was bij

Parbleu! Later kwam ik ook nog bij de clo-

se-harmony groep Grof Volkoor’n. Bij beide

ben ik nooit meer weggegaan. Parbleu!

doet veel musicals en muzikale voorstellin-

gen. Het is eigenlijk een grote vriendenclub

maar er wordt serieus geauditeerd, het is

een semi-professionele club. Er is veel aan-

dacht voor geluid en licht bijvoorbeeld en

we staan in best bekende theaters.’ Eens

per jaar treedt Ben vijf dagen achter elkaar

op in een grote productie. Theaters als M-

Lab en Schouwburg Amstelveen zijn dan

voor even Ben’s tweede huis. ‘Dan ben ik

echt van de wereld en even artiest, dat is

heerlijk! Ik voel en leef het artiestenleven.

Dat is echt een hoogtepunt. Ik realiseer me

dan wel dat het artiestenleven ook niet

makkelijk is. Het is fysiek wel zwaar.

Natuurlijk heb je lol maar als je je dag in

dag uit helemaal moet geven, dat is niet

niks hoor. Maar stiekem vinden we het al-

lemaal wel heel leuk op dat podium!’
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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

Nieuwe Collectie!

Wijnkoperij De Meenthoef uit Kortenhoef
organiseert op donderdag 27 oktober van
19.00 tot 21.30 uur in het Dorpshuis,
Fetha 16, een doorlopende  Wijnproeverij
met als thema ‘Zuid-Europa’.
U kunt in uw eigen tempo op een gezelli-

ge manier kennismaken en proeven van
diverse wijnen. Wijnliefhebbers nodigen
wij van harte uit voor deze proeverij. 
U kunt zich aanmelden via:
info@wijnkoperijdemeenthof.nl
of telefonisch:  035 6562032

Wijnproeverij in het Dorpshuis
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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

Kroon TweeWielers 
Gazelle innergy pure  van € 1699.- nu voor € 1455.-

blauw  op=op 

www.kroontweewielers.nl                                                         0294-253646

Houd 
Vreeland 

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

Greif Nederland B.V.
Industrial Packaging & Services

Bergseweg 6
3633 AK  Vreeland

Telefoon: 0294-238911

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

Onderhoud + APK

Schadeherstel, Taxatie en Reparatie

Afwikkeling met verzekering

Gratis vervangende auto

De Krammer
Op een van de mooiste plekjes van
Vreeland woont Meta met haar Krammer.
Haar Krammer is een authentiek woon-
schip, type klipper en meer dan 100 jaar
oud. Hij ligt aan het eind van de Nes, daar
waar je het weidste uitzicht hebt over het
water en de weilanden. 35 Jaar geleden
had haar man genoeg van het telkens
moeten verhuizen vanwege zijn baan: als
onderwijskundige werd hij steeds ergens
anders gestationeerd en toen kwam hij
met het voorstel een schip te kopen om op
te wonen. Hij vond de Krammer in
Amsterdam, het schip was toen in gebruik
als sleep-inn en lag vol met matrassen.
Midden jaren 70 was een sleep-inn een po-
pulaire manier om in Amsterdam te over-
nachten. Een beetje een trieste bestem-
ming voor een schip met zo´n arbeid-
zaam verleden. Gebouwd in 1900 in het
hoge noorden van Groningen werd de
Krammer aanvankelijk voornamelijk als
sleepschip gebruikt om ladingen te ver-
voeren, dwz. hij werd gesleept samen met
nog een aantal schepen door twee stoom-
boten. Veelal op het traject Rotterdam-
Antwerpen. Vanaf 1938 na het inbouwen
van de motor werd de Krammer een zelf-
standig varend schip dat ook veel voer
voor Van Leer in Vreeland.

Meta heeft alles gedocumenteerd, foto's
gemaakt van bestaande foto's en iedereen
opgezocht die voor zover nog in leven op
de Krammer hebben gewoond.  Zoals bijv.
de fam. De Bruin die met 4 kindertjes op
de boot woonden. Meta laat me het achter-
onder zien, bereikbaar via een luik in het
stuurhuis waar de kooien van de kinderen
nog steeds aanwezig zijn.

Maar goed, eenmaal eigenaar van de
Krammer ging de motor van het schip va-
rend op het Amsterdam-Rijnkanaal kapot.
Ze werden naar Weesp gesleept en daar
zei de politie dat als zo´n oude motor ka-
pot ging (een 80 pk Kromhout Gloeikop,
voegt Meta toe) dan moet je in Vreeland
zijn bij Tijl. Dat is de man die dat soort mo-
toren kan repareren. En zo kwamen Meta
en haar man in de Nes terecht waar Tijl
een jaar bezig was om de motor uit elkaar
te halen en vervolgens weer in elkaar te
zetten. Toen die klus eenmaal was ge-
klaard voeren ze veel met de Krammer.
Ook regelmatig naar het wad waar het
toen nog was toegestaan om eenmaal
drooggevallen de wind-waterlijn te teren.
Tot het jaar 2000 heeft Meta met haar
Krammer gevaren en daarna kwam het er
door omstandigheden niet meer van.
Haar man verkoos Amsterdam boven de
Nes (hoewel ze altijd veel samen zijn blij-
ven doen) en in 2001 is hij overleden. Toch
hoef je, volgens Meta, de trossen maar los
te gooien en je vaart zo met de Krammer
weg. Af en toe vaart ze nog een keer met
een bevriende schipper mee als die bijv.
een leuk reisje heeft naar Parijs of zo.
Gewoon voor de lol.

De Nes,
zegt Meta, is altijd heel gezellig geweest.
Veel schepen werden daar opgeknapt en
"onder zijl gebracht". Zo konden ze in de
zomer verhuurd worden als charter en in
de winter hadden ze hun ligplaats in de
Nes. Oorspronkelijk allemaal schepen zo-
als de Krammer. Pas later zijn de arken er-
bij gekomen. De Nes lijkt nu een onopval-
lende zijarm van de Vecht maar is in feite
de oude Vecht. In het midden lag een ei-
land, eerst een schiereiland maar tegelij-
kertijd met het graven van het Hilversums
Kanaal is er ook een verbinding aan de
oostzijde gegraven zodat het schiereiland
een eiland werd. Door zandwinning, no-
dig voor de aanleg van de Krupp fabrieken
in Duitsland, is het voormalige eiland ver-
anderd in een waterplas, een natuurge-
bied met een bijzondere flora en fauna.
Heel lang was de Nes een dwanghaven: er
waren gemeentelijke ligplaatsen, plaat-
sen voor schepen die elders weg moesten
en er waren palen waaraan onbewoonde
arken werden neergelegd. Met de aanslui-
ting op water en elektriciteit veranderde
ook wel een beetje de sfeer van de Nes.
Maar Meta vindt het leuk dat de kinderen
van de oude bewoners met hun kinderen
weer terug keren naar de Nes.

Het werk van Meta
Meta heeft ooit de sociale academie ge-
daan en werkte op een orthopedagogisch
instituut. Ze begeleidde probleemjongens
in de puberteit (wat misschien wat zegt
over de stoerheid van Meta), werk dat ze
erg leuk vond maar wat ze op moest zeg-
gen toen ze op de Krammer ging wonen.
In de jaren daarna was ze druk met de op-
richting van het Landelijk Woonschepen
Overleg, een latere stichting die opkwam
voor de belangen van de woonbotenbewo-
ners. Het kantoor runde Meta vanuit de
Krammer en er waren dagen dat de tele-
foon geen minuut stil stond. Een beetje te
druk eigenlijk en daarom besloot ze na 15
jaar uit te kijken naar een baan buitens-
huis. Dat werd Youth for Understanding,
een interlandelijke uitwisselingsorganisa-
tie voor 15 t/m 17-jarigen. Een soort puber-
ruil dus maar dan voor een jaar en een
stuk serieuzer. 

Lees verder op pagina 15 

In de schijnwerper....
Meta van Dijk



Vervolg van pagina 14

Een baan waarbij ze 5 dagen per week op
kantoor zat in Vinkeveen en zich met vele
facetten van de organisatie bezig hield.
Toen ook dat werk na jaren ophield ging
ze met veel plezier aan de slag in Wilnis:
natuur- en milieueducatie voor het basis-
onderwijs. Tot aan haar pensioen vorig
jaar, wat niet wil zeggen dat ze er niet
meer komt. Regelmatig verleent ze nog
haar medewerking aan themamiddagen
voor de jeugd of werkt ze mee in de tuin,
nu allemaal vrijwilligerswerk maar Meta
blijft graag zo bezig.

Afscheid?
Onlangs heeft ze besloten haar Krammer
te koop te zetten. Meta wil die zorg niet
meer ook al heeft ze het onderhoud al
lang uit handen gegeven. Een beslissing
die duidelijk is ingegeven door haar ver-
stand en waar ze met haar gevoel achter-
aan hobbelt. Ze ziet het wel, er is geen ech-
te noodzaak tot verhuizen en....  de even-

tuele kopers moeten wel liefhebbers zijn
van zo'n schip en niet te oud graag. Want
anders blijft ze gewoon wonen met haar
Krammer op de mooiste plek van
Nederland. R.B.
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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

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

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)

Gratis tweede bril...
...maar wat kost de eerste?

Sommige brillenwinkels strooien u graag zand in de ogen.
Wij helpen u met goede oogzorg, mooie monturen en de beste glazen.
En de prijs hoort u vooraf. Vaak verrassend laag, zeker na aftrek van uw zorgvergoeding.
Ook úw ogen verdienen Briljant.

Deze keer nemen we een kijkje bij
Poloclub Vreeland aan de Bergseweg,
waar Marjolein van der Wim clubmana-
ger is. Of liever gezegd was. Het polosei-
zoen is namelijk op 1 oktober afgelopen
en start weer op 1 april 2012. Maar dan is
Marjolein alleen nog als polospeelster ac-
tief. Toch wil ze nog even vertellen wat
haar plannen met de club zijn. In ieder ge-
val méér Vreelanders bij de wedstrijden!
Marjolein: ‘We kunnen poloclinics orga-
niseren voor bedrijven, te vergelijken met
golfclinics. Bedrijven kunnen op deze lo-
caties lezingen, vergaderingen en diners
organiseren én daarnaast bijvoorbeeld ge-
nieten van een polowedstrijd, of zoals ge-
zegd de deelnemers zelf polo laten spelen.
Het zou mooi zijn als het elitaire karakter
dat deze sport heeft, wat minder wordt.
Het is echt niet alleen met hoeden op en

een glas champagne in de hand naar polo-
spelers kijken én flink netwerken. Dat ge-
beurt hier twee keer per jaar bij de Cartier-
en Round Table wedstrijden. Dit seizoen
hebben wij voor het goede doel SOS
Kinderdorpen ook een wedstrijd georga-
niseerd, waarmee we maar liefst € 90.000
hebben opgehaald! Verder wordt gewoon
lekker gesport door onze leden.’ In het sei-
zoen spelen de leden van de club elke
woensdagavond een oefenwedstrijd.
Marjolein hoopt dat ook meer Vreelan-
ders de polosport gaan ontdekken. ‘De
wedstrijden op woensdag zijn voor ieder-
een gratis toegankelijk. Ik nodig de
Vreelanders uit om eens te komen kijken.
En nee, je hoeft geen hoed op. Op de site
www.poloclubvreeland.nl staat meer in-
formatie. Ook over pololessen.’ 

C.L.

Wat doen zij nou?
Polo wedstrijden voor iedereen

Zondag 23 oktober 15.30 in de Grote Kerk
te Vreeland. Dichterliebe, Mary Stuart lie-
der, R.Schumann. Liederen van R. Strauss
en F.Liszt. Duetten van F. Hensel.
Mezzo- sopraan Sylvaine Bertrand, Bariton

Robert Hoving, Piano Elizabeth van Malde
en Tjako Groenewold.

Kaarten à € 12,50 kunt u bestellen via:
0294-785312, kaarten@cpsv.nl, bij sigaren-
magazijn “de Beurs” in Loenen of aan de
ingang van de kerk.

Recital
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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!

Recept 
van
Wilco Berends

Oud Over 20 � 3632 VD � Loenen aan de Vecht
Tel. 0294 - 23 16 43 � info@verwoerdbv.nl � www.verwoerdbv.nl

Openingstijden winkel maandag t/m vrijdag van 08.00 - 17.30 uur 
en zaterdag  van 08.30 - 16.00 uur � winkel@verwoerdbv.nl 

Monumentenonderhoud
Klassieke nieuwbouw
Restauratie & Renovatie

Doe-het-zelfzaak:
Bouwmaterialen, Verf,
IJzerwaren,Gereedschap,
Velux- en Luxaflexdealer

Gevulde speculaas
Zo is het begonnen, bij mijn opa in de bakkerij als
kereltje van vijf samen speculaas bakken met mijn
grote held Jan Mensink. Toen hadden de opa's nog
handen als kolenschoppen en mengde hij de ingre-
diënten tot een mooi en heerlijk deeg waar wij
(mijn broer en ik) heerlijk van smulden en ik zal
nooit meer de geur vergeten van vers afgebakken
speculaas uit de nog klassieke houten vormen.

1 kg Zeeuws bloem 500 gr roomboter
600 gr witte basterdsuiker 100 gr karnemelk
30 gr speculaas kruiden 40 gr bakpoeder
600 gr amandelspijs 1 ei 
200 gr speculaas koekkruimels

Meng dit (het liefst met de hand ) tot een mooi deeg
en verdeel dit in vier gelijke delen, laat dit een
nacht rusten op een koele plek , rol een deel uit en
leg dit op een bakplaat, meng de amandelspijs met
het ei en spreid dit uit over de uitgerolde speculaas.
Rol nog een deel speculaas uit en drapeer die over
het spijs heen. Bak de speculaas af in een voorver-
warmde oven op 180 graden voor ongeveer 10 tot
15 minuten. Als de speculaas uit de oven komt be-
smeert je deze met een los geklopt eitje en be-
strooit het direct met gebruineerde amandel-
schaafsel. Aflaten koelen en de volgende dag aan
stukjes snijden

Wilco Berends
Chef kok - Eigenaar Restaurant Hotel De Nederlanden

Patrick Scheenhart is uitgeroepen tot
HeftruckHeld van de maand september
door Gezond Transport, EVO en de
Arbeidsinspectie. Patrick is heftruck-
chauffeur bij Greif B.V. te Vreeland. Hoe
het komt dat ik geen brokken maak? Ik

denk omdat ik het hier hartstikke naar
mijn zin heb!” zegt Patrick. In oktober
kunnen kijkers op de zondagen bij RTL
Transportwereld stemmen wie de
Heftruckheld van het jaar wordt. Zie voor
meer informatie: www.heftruckhelden.nl

Heftruckheld september


