
Drie generaties Niessen bewoonden het 
pand aan de Ruiterstraat. Sinds 1918 werkt 
er al een Niessen als smid in de smederij die 
daar nog steeds gevestigd is. De smidse zelf is 
waarschijnlijk meer dan 200 jaar oud. 

Overigens was het niet de enige smederij die 
Vreeland rijk was. Op Duinkerken was er ook 
nog één. Maar de smid was dan ook een on-
ontbeerlijke vakman in het dorp. Hij besloeg 
de paarden, repareerde kachels en fietsen, 
lapte pannen, maakte gereedschap en smeed-
werk van muurankers tot pronkhekken.

Niet voor niets zijn er zoveel uitdrukkingen 
en gezegden in onze taal die met het smeden 
en de smid te maken hebben.

Een lange Niessen traditie 
Maar smeden komen er nog veel langer voor in 
de familie Niessen. Grondlegger van de smids-
familie was Arnoldus Niessen (geb. 1740) die 
in Buren werkzaam was. Archiefmateriaal over 
de familie Niessen is interessant maar ook in-
gewikkeld omdat veel van de zonen die smid 
werden meestal Arnoldus en Antonie heetten, 
of varianten daarvan.    Lees verder op pagina 3

Van de redactie
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In navolging van de dappere Nieuwjaarsduikers staat deze Vree-
landbode in het teken van een frisse nieuwe start. Voor degene 
met goede voornemens zijn er tips om in eigen dorp te sporten. 
In Bedrijvigheid leest u meer over één van die sportlocaties, de 
Fysiopraktijk. Met het uitprinten van de ‘afvalwijzer’ worden we 
weer wat wijzer over het afval, hoewel we nog in onzekerheid wor-
den gehouden over de ondergrondse containers. De bebossing op 
Alambertskade wordt in ieder geval ‘uitgedund’. Dorpsgenote 
Danielle van der Weij neemt zich in 2018 voor het wat rustiger 
aan te doen en de familie van Zuylen vertrekt voor een nieuwe 
start in Loenen. Ook de redactie is het jaar goed begonnen en 
ging in plaats van ‘Aan tafel’ gezellig op de thee bij het jonge gezin 
Oliemans. En niet in de laatste plaats veel hulde aan de Smede-
rij Niessen die deze maand 100 jaar bestaat. Mét of zonder goede 
voornemens, wij wensen iedereen een heel goed 2018! 

De VreelandbodeDe Vreelandbode 

Op 1 januari, na een mooie drukke Decem-
bermaand, met vele feestdagen achter ons, 
was het weer zover. Ruim 200 Vreelanders 
kwamen naar Duinkerken bij de Van Leerbrug 

om de Nieuwjaarsduik mee te maken, de dui-
kers aan te moedigen en uiteraard om elkaar 
gelukkig nieuwjaar te wensen.

Lees verder op pagina 4

Grote opkomst Nieuwjaarsduik Vreeland

Een bijzonder jubileum: Deze maand
bestaat smederij Niessen 100 jaar
Een bijzonder jubileum: Deze maand
bestaat smederij Niessen 100 jaar

….hallo ik ben Elisa Berends (12 jr): Mijn goede voornemens zijn dat 
ik er een leuk jaar van maak en vooral behulpzaam zijn bij mensen die 
het zwaar hebben zoals mensen die alleen zijn. Micha Hamels: Goed 
voornemen: vaker buiten zijn en mijn vrouw helpen in de tuin. Aloys 
Hageman: Meer genieten van de kleine dingen in het leven! Karin van 
Dis: ik doe niet aan voornemens.. en ik zit nog op kantoor en 
kan er nu eigenlijk niet over nadenken… Aginus Kalis: Ik heb 
mij voorgenomen dat ik met Linda een mooi jaar tegemoet ga (we worden 
beiden 65) en van mijn nieuwe baan (het Europese Medicijn Agentschap in 
2019 van Londen naar Amsterdam verhuizen) een succes ga maken…
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Colofon

Dik van ‘t Hof 
en

Cor Maan

www.stichtsevecht-beweegt.nl

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 Huisartsenpost Gooi en 
Vechtstreek tel. 0900 9359
Gemeente Stichtse Vecht 
tel.: 0346 25 40 00 
Open: ma t/m vr 09.00-12.00 uur
www.stichtsevecht.nl
Apotheek Loenen
tel.: 232703
Albrechtlaan 2, 3632 BB Loenen
Verloskunde Wijdemeren - Vreeland
tel.: 06 20615919 b.g.g. 0900 1515 Thera van Erp
www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl
Verloskundige praktijk Kortenhoef e.o.
tel. 035 6566333 M. Boomars & A. Onvlee
www.verloskundigekortenhoef.nl
Welzijn Stichtse Vecht
Doude van Troostwijkplein 55
3632 BC  Loenen a/d Vecht, tel.: (0346)-290710
e-mail: m.boot@welzijnsv.nl  
www.welzijnstichtsevecht.nl
Kwadraad Maatschappelijk Werk
tel.: 088 900 4000 
Angstel 138, 3621WC Breukelen
Careyn Thuiszorg
Wijkteam Loenen/Vreeland
Fetha 3a, 3633 CT Vreeland tel.: 06-18880183
Zorggroep Vechtstreek - ‘t Kampje
Driehovenlaan 2, 3632 BK Loenen a/d Vecht 
Tel. zorgbemiddeling: 0800-2200029
Dierenartsenpraktijk Loenen  
Spinnerie 2, 3632 ET Loenen
tel.: 231315
Dorpsraad Vreeland 
p/a Heleen Kouwenhoven, Klapstraat 3, 3633 
BH, Vreeland, info@dorpsraadvreeland.nl
www.dorpsraadvreeland.nl
Dorpshuis Vreeland 
tel.: 0294-234 750
dorpshuisvreeland@live.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: info@csvridderhof.nl 
Bibliotheek Loenen
Doude van Troostwijkplein 47 Loenen
tel.: 0294-234285 www.bibliotheekavv.nl
Openingstijden: Ma/di/wo 13.00-17.00 uur
Donderdag gesloten
Vr  13.00-20.00 uur Za. 11.00-15.00 uur

Belangrijke telefoon-
nummers en adressen

Gezondheidscollectief 
Vreeland
Fetha 3

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

tel. 06 - 251 400 31

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

* Verloskunde Wijdemeren-Vreeland
Mw. Thera van Erp, tel. 06 - 20 61 59 19

b.g.g. 0900 - 1515
Spreekuur volgens afspraak

Agenda
20 jan. Papier ophalen
21 jn. Nescio-lezing met concert
 Oude Kerkje, Kortenhoef
23 jan.  Buurtkamer, 10.00 uur, Dorpshuis
28 jan. Snertconcert, 16.00 uur, Slot Zuylen 
30 jan. Buurtkamer, 10.00 uur, Dorpshuis 
31 jan. Aan Tafel, 17.30 uur, Studio Idee
6 feb.  Buurtkamer, 10.00 uur, Dorpshuis
12 feb. Bingo, 14.00 uur, Dorpshuis 
15 feb. Mantelzorgavond, Breukelen
14 apr. Dorpsquiz 10 jaar Vreelandbode
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Alle diensten beginnen om 10.00 uur
21  jan. Oecumenische dienst Loenen
28 jan. ds Schorren
4 febr. ds van Hilst
11 febr. ds Richtsje Abma
18 febr.  ds Zijlstra

Kerkdiensten

Hallo, ik ben Elisa Berends, 
12 jaar oud en ik zoek nog 
een baantje als oppasser. Ik 
heb al vaker opgepast en 
vond het heel leuk! Mijn 
nummer is 06-15252359 of 
stuur een email aan elisa@nederlanden.nl. 

Vechtzooitje

Elders in deze Vreelandbode leest u over de 
Dorpsquiz die 14 april gehouden wordt voor 
het 10-jarig bestaan van de Vreelandbode. 
Tipje van de sluier: lees de komende maan-
den extra goed de Vreelandbodes, want wie 
weet komen de vragen wel uit een Vroeger 
& Nu, een interview of een nieuwsitem… !

De Vreelandbode

Dorpsquiz 14 april



 Smederij NIESSEN
• SIERSMEEDWERK
• BUITENLANTAARNS
• LAS- EN REPARATIEWERK

RUITERSTRAAT 6 - VREELAND - TEL. 0294 - 237 348
 smederijniessen@caiway.net

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

De Werf 4-%, Loenen a/d Vecht, 0294 - 23 22 40
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B&B “Jan” in Vreeland
Exclusieve overnachting in het hartje van Vreeland

    twee 2-persoonkamers met eigen badkamer.
Monique Bruins 06 - 4831 9590

Check onze facebook pagina en www.bedandbreakfast.nl
  

Vervolg van pagina 1

Zo is er een Arnoldus Niessen 
(geb. 1850) die negen kinderen 
kreeg waarvan er vijf smid wer-
den.  Ze verspreiden zich over 
de provincie Utrecht en één 
van die zonen, Antonie Nies-
sen, kwam in 1918 in Vreeland 
terecht. Hij ging samen met zijn 
vrouw Maria Leeman wonen en 
werken aan de Ruiterstraat. Zij 
kregen vijf zonen waarvan er 
maar één smid werd: Arnol-
dus Niessen (geb. 1920). Dat is 
‘de oude smid’ die veel Vree-
landers nog gekend hebben. 
Arnoldus nam al op 13-jarige 
leeftijd de smederij over. Zijn 
vader overleed na het blussen 
van een brand en als oudste 
zoon moest hij ‘dus’ van school 
om samen met een knecht het 
bedrijf voort te zetten. Er moest 
brood op de plank komen voor 
zijn moeder en zijn broertjes. 
Later trouwde hij zijn buur-
meisje Marretje van Zalingen en ze kregen ne-
gen kinderen. Hier begint het verhaal van de 
huidige smid, Anton Niessen (geb. 1949), die 
het vak van zijn vader leerde en jarenlang met 
hem samenwerkte.

Vreeland vijftig jaar geleden
De negen kinderen van Arnoldus en Marretje  
(roepnaam Arnold en Map) sliepen in stapel-
bedden op zolder. En vooral de vijf jongens 
waren nauw betrokken bij de smederij om-
dat het een bedrijf ‘aan huis’ was. Regelmatig 
moesten er flessen propaangas naar afgelegen 
boerderijen in ’t Hoekerland gebracht worden 
of kachels opgehaald om schoongemaakt te 
worden. Dat gebeurde dan achterop de fiets of 
voor in de bakfiets. Paarden die beslagen wa-
ren, werden terug gebracht en dat ging heen 
op de rug van het paard zonder zadel met 
alleen een halster en terug te voet. Natuur-
lijk ging er ook wel eens wat mis: een paard 
vastgebonden aan een bank voor de smederij 
was ergens van geschrokken en sloeg met de 
bank en al op hol. Gelukkig waren er in die 
tijd nog geen geparkeerde auto’s en was er, be-
halve aan de bank, geen schade. De kinderen 
Niessen gingen tegenover hun huis naar de 
lagere school en konden in hun klaslokaal de 
geur van het beslaan van de paarden ruiken. 

Nog maar vijftig jaar geleden was de wereld in 
Vreeland zo overzichtelijk en klein.

Verandering van het vak
Maar Arnold Niessen (de oude smid) ging 
met zijn tijd mee: De werkpaarden kwamen 
tot de jaren ’60 naar de smederij om beslagen 
te worden. Met de opkomst van de tractoren 
ontwikkelde Arnold zich tot reizend hoef-
smid met een specialisme in orthopedisch 
hoefbeslag (voor moeilijke hoeven, zeg maar). 
Kachels werden cv installaties, er kwamen 
fietsenmakers, nieuwe pannen kocht je bij de 
Blokker en dus ontwikkelden de laatste vader 
en zoon Niessen een groot vakmanschap in de 
restauratie van hekwerken en andere smeed-
ijzeren ornamenten.

Toekomst van de smederij
De huidige smid Anton Niessen werkt nog 
steeds maar er is helaas geen opvolger. Het 
vuur in de smederij brandt nog maar voor 
hoelang? Het huis is een monument dus aan 
het straatbeeld zal niet veel veranderen. De 
laatste generatie kinderen Niessen is opge-
groeid aan de Ruiterstraat in Vreeland. 100 
Jaar lang is de naam Niessen verbonden ge-
weest aan de smederij en was die naam een 
begrip in Vreeland.                           R.B.

Een bijzonder jubileum: Deze maand
bestaat smederij Niessen 100 jaar

De Vreelandbode

Gezellige Nieuwjaarsborrel in Dorpshuis
De traditionele Nieuwjaarsborrel van 
de Dorpsraad werd ook dit jaar goed 
bezocht. Ongeveer zestig Vreelan-
ders hieven het glas met voorzitter 
Aginus Kalis, die liet weten heel blij 
te zijn dat Nellie weer achter de bar 
kon staan, en verder zijn waardering 
uitsprak voor veel initiatieven van 
ondernemende dorpsgenoten, zoals 
de Buurtkamer en het team van ‘aan-
zicht van Vreeland’.

Cadeautip:
het Vreelandboek

Te koop bij 
de Dagwinkel

www.hetvreelandboek.nl

€20



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

Openingstijden 
Wo - do - vrij 09.00 -16.00

Zaterdag 09.00 -13.00
Maandag - dinsdag gesloten

 Houd 
 Vreeland 
 mooi!
Word lid van de DORPSRAAD  www.dorpsraadvreeland.nl 
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Nog één reclamebord is er te zien aan de 
Raadhuislaan. Verder zijn alle losse reclame-
borden die aan de lantaarnpalen vast stonden 
langs de Singel en de Raadhuislaan verdwe-
nen. Of het helemaal definitief is, is nog niet 
bekend. Feit is wel dat de gemeente onlangs 
haar reclamebeleid heeft geactualiseerd om 
‘verrommeling van de openbare ruimte’ te-
gen te gaan. Van de 135 A0-borden aan lan-
taarnpalen mogen er nog maar 75 terugkeren. 

Gezien de landelijke uitstraling van Vreeland 
en de vele klachten die de gemeente heeft ont-
vangen van inwoners is de hoop reëel dat de 
borden weg blijven. Op de borden die wel blij-
ven staan kunnen niet-commerciële organisa-
ties nu kosteloos of tegen sterk gereduceerd 
tarief posters plaatsen. Dat is nu ook het geval 
op het bord dat op de foto te zien is. De zoge-
naamde Europanels met reclame en gemeen-
teplattegrond blijven wel staan. 

Grote opkomst Nieuwjaarsduik Vreeland

Monument 
in

 Monument in
hét restauratie adviesbureau

Breedstraat 17
3633 AX Vreeland

06 15238787
info@monumentin.nl
www.monumentin.nl

 
 

Vervolg van pagina 1
De IJsclub Voorwaarts Vreeland had het eve-
nement samen met tal van vrijwilligers, onder 
leiding van Jan Hos georganiseerd. Er was een 
leuke en gezellige sfeer gecreëerd, waardoor 
ook deze Vreelandse Nieuwjaarsduik een suc-
ces werd. Dit keer stonden wel 30 enthousi-
aste Nieuwjaarsduikers trappelend klaar op 
de kade om in het water te springen. Hans de 
Vries zorgde dat er in groepen van vijf werd 
gesprongen, twee duikers van Duikteam 
Loosdrecht hielden de veiligheid in het water 
in de gaten.  
Voor onze helden stond de vuurschaal van 
John de Nooij te branden om ze warm te hou-
den, en als ze uit het water kwamen, stond 
Boer Beukeboom met melkbussen warm wa-
ter klaar om ze op te warmen. Vooraf kreeg 
elke duiker een door Unox gesponsorde muts 
en achteraf natuurlijk een oorkonde. 
Voor de inwendige mens werd gezorgd door 
Joke en Lodewijk van Monsjou, die samen 
met o.a. Karolien Verèl en Reinko Abels vanaf 
het schip De Vrouwe Cornelia warme choco-
lademelk, glühwein en erwtensoep met worst 
uitdeelden.

De Nieuwjaarsduik is inmiddels een begrip 
geworden, voor herhaling vatbaar! 
Dank aan de IJsclub en alle vrijwilligers!

Wie de Nieuwjaarsduik gemist heeft, kan op RTV 
Stichtse Vecht de reportage van Bart Zeldenrijk 
zien: rtvstichtsevecht.nl/video/93009021/vreelan-
ders-trotseren-kou-van-de-vecht

Reclameborden weg bij ingang dorp

De Vreelandbode

Rijksstraatweg 106a,  Loenen aan de Vecht
www.bistropaolos.nl
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VALENTIJNSDAG
Vier Valentijnsdag bij de Nederlanden en verras je lief 

met een lunch of een diner bij de Nederlanden! 
Woensdag 14 februari zal ons restaurant met de liefde 
zijn overgoten en sluit je je lunch of diner af met een 

hartjessoufflé die je samen opeet!

NIEUWE KAMERS
De kamers van de Nederlanden worden volledig gereno-
veerd en de eerste kamers zijn opgeleverd. Half maart is 

de volledige renovatie klaar en zijn wij trotse bezitters van 
10 tweepersoons kamers en 1 één-persoons kamer.

OPEN DAG
Zaterdag 17 maart kun je een kijkje komen nemen achter de 
schermen van de Nederlanden en in onze nieuwe kamers. 

Nieuwsgierig?
Meld je dan aan via info@nederlanden.nl dat je er bij bent!

Van 14.00 - 17.00u ben je van harte welkom!

Met een culinaire groet, 
De Nederlanden     

Wilco & Caroline Berends 

Tussen de woningen op Fetha huist op 
nummer 19 de praktijk van Fysiotherapie 
Vreeland. Vele dorpsgenoten kennen de weg 
ernaartoe maar al te goed. En dat is niet zo 
gek. Dit pand is al sinds 1991 het onderkomen 
van Fysiotherapie Vreeland en bijna net zo-
lang de praktijkruimte van Franc Savelkouls, 
Peter Hobbelink en Vincent Heesemans. In 
al die jaren hebben ze niet stilgezeten en dat 
zijn ze voorlopig ook nog niet van plan. Het is 
een dynamische praktijk die méér biedt dan 
‘alleen maar fysio’. 

Fysio & Sportfysio & Podoposturaaltherapie 
Vreeland kopt de site van fysiovreeland.nl. Dit 
is echter maar een greep uit wat deze praktijk 
te bieden heeft. Op de begane grond is een fit-
nessruimte ingericht met diverse apparatuur 
en attributen. Patiënten van de praktijk kun-
nen hier onder begeleiding specifieke oefenin-
gen doen. Deze ruimte is ook, hetzij beperkt, 
beschikbaar voor jong en oud, die preventief 
zónder begeleiding wil trainen. Op de eerste 
etage zijn drie aparte behandelruimtes. Op af-
spraak kan ook een behandeling met een me-
disch pedicure plaatsvinden. Achter in de tuin 
staat een schuurtje waar Cor Voorn, vroeger 
schoenmaker in Vreeland, medische zolen 
ambachtelijk en op maat maakt onder ver-
antwoordelijkheid van Franc. Op de knusse 
zolder wordt gelunched en hebben de heren 
wekelijks werkoverleg. Dagelijks wordt hier 
vers brood gebakken in de broodbakmachine 
en er staat een goede espressomachine. “Ja, we 
zorgen goed voor onze patiënten maar af en 

toe ook voor onszelf!” zegt Peter. “En boven-
dien, een werkdag van 7.00 uur tot 19.00 uur 
is voor ons geen uitzondering!”

Vereende krachten
Franc, Peter en Vincent zijn alle drie ervaren 
fysiotherapeuten en hebben daarnaast diverse 
eigen specialisaties. Zo heeft Franc zich on-
der andere vanuit de Podoposturaal therapie 
gespecialiseerd als ‘Golf-Fysio trainer’. “De 
stand van de voeten is voor een golfer erg be-
langrijk en ik kan daar gericht op trainen en 
hulp in bieden.” Peter richt zich meer op de 
‘breedte-sporter’. “Zo begeleid ik ouderen die 
meer willen bewegen maar ook jongeren die 
bijvoorbeeld willen beginnen met hardlopen.” 
Vincent werkt voor het grootste deel van de 
week in de praktijk ‘Match 14’ in Loenen, een 
aparte tak van Fysiotherapie Vreeland. Hier 
worden (aankomende/top-) sporters begeleid 
en ondersteund in het fysiek behalen van hun 
doelstellingen. Zowel Franc, Peter als Vincent 
zijn van mening dat niet alleen deze expertises, 
maar ook de makkelijke toegankelijkheid en 
herkenning een grote kracht is van de praktijk 
in Vreeland. “We worden weleens geksche-
rend Dorpshuis II genoemd!”

Toekomst
Stilzitten kan niet als fysiotherapeut; het is een 
heel intensief en fysiek beroep waar bovendien 
de ontwikkelingen in zowel behandelingen als 
wetgevingen continue in beweging zijn. We 
zullen zeker niet achterover gaan leunen, in-
novatie is belangrijk!”                                P.v.d.H

Bedrijvigheid in Vreeland
Fysiotheraphie Vreeland

Vroeger kreeg iedereen een afvalkalender in 
de bus met de ophaaldagen voor de diverse 
containers, plastic en papier. Die tijden zijn 
voorbij. Nu kunt u de afvalwijzer downloa-

den en zelf uitprinten. Handig voor aan de 
binnenkant van een keukenkastje! 

U doet dit via www.mijnafvalwijzer.nl. 
Vul uw postcode en huisnummer in en 
download de PDF met het jaaroverzicht.

Afvalwijzer printen

De Vreelandbode

elektrawerken, loodgieterswerkzaamheden,
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Op zondag 21 januari om 10.00 uur vieren de 
vijf kerken van de Raad van Kerken Loenen/
Vreeland samen in één dienst in de grote kerk 
van Loenen. 
Op die eerste zondag in de week van gebed 
voor de eenheid zijn de andere kerken ‘dus’ 

gesloten om te benadrukken dat we samen 
optrekken in gebed voor de eenheid. Voor-
gangers zijn Jos van Os, Peter Nagel en Jeroen 
de Jong. Zij worden bijgestaan door leden van 
de vijf geloofsgemeenschappen uit Loenen en 
Vreeland. Het thema is ‘recht door zee’. 

Gezamelijke viering Raad van Kerken
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Cateringbedrijf het Oventje
Maaltijden verzorging
Van maandag t/m vrijdag gratis
warm of koud thuisbezorgd.
En voor het weekend op vrijdag koud meegeleverd. 
Communicatieweg 12b 3641 SE Mijdrecht 
Telefoon: (0297) 59 30 47

www.cateringbedrijfhetoventje.nl

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

www.borduurstudiohetgooi.nl

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

Vreeland was een van de vijftig gemeentes die 
in december 2017 meedeed aan de landelijk ge-
initieerde actie ‘Tafels van Hoop’ van Kerk in 
Actie waarmee zij vluchtelingen een hart onder 
de riem wil steken. In het Dorpshuis konden 45 
migranten, autochtone en import-Vreelanders 
van een Syrische maaltijd genieten die door 
Rajeha en Nisren bereid was. Diverse taarten 
voor bij de koffie waren van Nederlandse make-
lij. De in Vreeland wonende migranten hadden 
hun (taal)begeleiders en vrienden uitgenodigd 
en aan acht tafels was er ruimte voor iedereen. 
De kinderen konden heerlijk hun gang gaan. 
De sfeer kwam er pas goed in toen er Syrische 
muziek werd opgezet en de tafels aan de kant 
gingen om te kunnen dansen. Een zeer geslaag-

de avond voor zowel de Nederlanders als de 
‘nieuwe’ Nederlanders! Die wellicht navolging 
krijgt in de vorm van een Syrische kookwork-
shop of migranten en Vreelanders die bij elkaar 
thuis aan tafel zullen gaan. 

Geslaagde Tafel van Hoop in het Dorpshuis

De Vreelandbode

Als je bij Reinier en Marguerite bin-
nenloopt in hun tijdelijke huis in 
Breukeleveen zou je denken dat ze al 
verhuisd zijn. Ze zitten er totaal ont-
spannen bij en dan ook nog eens op 
een top-locatie aan de Loosdrechtse 
plassen. Geen enkel spoor van enige 
verhuisstress. Ook hond Hein lijkt 
zich hier al heerlijk op zijn gemak te 
voelen. Marguerite: “Onze spullen 
staan al in het nieuwe huis en er moe-
ten nog een paar klusjes gedaan wor-
den dus we kunnen binnenkort over.“

In 1993 kwamen Reinier (inmid-
dels 53) en de destijds hoogzwangere 
Marguerite (51) vanuit Amsterdam in 
Vreeland wonen. Ze kochten daar het 
laatste huis uit het nieuwbouwproject 
aan de Lindengracht, schuin tegenover 
de kerk. Een dag nadat ze erin trokken 
werd hun oudste dochter Fleur (24) geboren. 
En 2,5 jaar later kwam ook dochter Sophie (21) 
hier ter wereld. Marguerite mijmert: “Dat was 
een heerlijke tijd, in een straat met allemaal op-
groeiende kinderen die op het plein achter ons 
huis (oude EVAB terrein) eindeloos konden 
spelen.”
Uiteindelijk woonde de familie 5 jaar aan de 
Lindengracht toen ze naar de Spoorlaan ver-
huisden, waar ze meer ruimte en een grotere 
tuin hadden. De meiden groeiden daar op, 
gingen naar school op CSV Ridderhof en 
daarna naar het Comenius (Fleur) en Broklede 
(Sophie). Inmiddels zijn de dochters uitgevlo-
gen naar Amsterdam en Leiden. “Toen de 
kinderen het huis uit waren, fladderden ze 
nog sporadisch in en uit en deed de zolder nog 
vooral dienst als opslag. Op dat moment gin-
gen we nadenken over een ander huis, met een 
andere indeling.” 
Marguerite en Reinier hadden al eerder hun 
oog laten vallen op het bewuste huis aan de 
Dorpstraat in Loenen. Een mooi monument 
uit 1750, aan de Vecht. Toen was het nog erg 
gedateerd en moest er veel aan gebeuren, maar 
zover kwam het voor hen niet, want inmiddels 
was het huis verkocht. Maar onlangs kwam 
het weer in de verkoop en konden de Van 
Zuylens het kopen. Inmiddels had de vorige 
bewoner de nodige renovaties doorgevoerd 

dus hoeft het echtpaar er niet veel meer aan 
te doen. Binnen een maand was het huis op 
de Spoorlaan verkocht, maar konden ze nog 
niet in hun droomhuis en dus betrokken ze het 
vakantiehuis van vrienden in Breukelenveen. 
Een hele mooie plek! Voor tijdelijk… 
De van origine Twentse Marguerite heeft wel 
wat roots in de Vechtstreek. Haar voorou-
ders (textielfamilie Blijdesteijn) trokken ooit 
al deze kant uit en er ligt zelfs een eilandje 
in de Vecht wat naar de familie is genoemd: 
het Blijdesteijn eilandje, tegenover ‘De Keet’. 
Ook Marguerite haar ouders trokken uitein-
delijk vanuit Twente met wat omzwervingen 
naar Loenen waar zij ook een tijdlang aan de 
Dorpsstraat woonden. Vanuit dit ‘ouderlijk’ 
huis, 3 huizen verwijderd van hun toekom-
stige huis, trouwden Marguerite en Reinier 
in 1992. Later runde Marguerite samen met 
haar vader en zus (inmiddels ook woonachtig 
in Loenen) de wijnwinkel op Lindengracht 21: 
Nedervecht Wijnkopers. 
De familie Van Zuylen heeft altijd met enorm 
veel plezier in Vreeland gewoond. “Wij waren 
hier altijd stik-gelukkig”, zegt Marguerite. “Wij 
wilden dus ook helemaal niet per se weg uit 
Vreeland, maar ons droomhuis stond nu een-
maal op de Dorpsstraat in Loenen. Uiteraard 
blijven we gewoon nog regelmatig en met veel 
plezier naar Vreeland komen!”                      A.F.

Ik vertrek:
Marguerite en Reinier van Zuylen
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Yogalessen, Zwangergschapsyoga Ayurvedische massage en consulten
www.kayaveda.com  Middenweg 99 NdB  info@kayaveda.com

ONTBIJT – LUNCH – BORREL – BUFFET
PRIVATE DINING – CATERING AAN BOORD

LOCATIE VERHUUR
 

Wij cateren voor particulier en zakelijk. 
Casa Food staat voor kwaliteit, 
mooie presentatie & goede smaak!

Wij zijn gevestigd in Amsterdam & Vreeland

Check onze facebook & instagram!
info@casafood.nl | www.casafood.nl | 020 4129995

de Angstel LIJSTENMAKERIJ
Houten en metalen lijsten voor al uw inlijstwerk. 

Schilderijen, prenten enz.
Onze winkel is geopend op woensdag t/m vrijdag 

van 10.00 tot 18.00 uur. 
Zaterdag zijn wij van 10.00 tot 16.00 uur geopend.

Rijksstraatweg 111, 1386 JH Baambrugge 
Telefoon 0294 291 991

16 jan: 
lezing Vechtologie 4:
Vechts bouwen

De Vreelandbode

Goede sport-voornemens?
Bent u ook een van de honderd-
duizenden Nederlanders die zich 
1 januari heeft voorgenomen om 
nu eens ECHT te gaan sporten, 
wat af te vallen of meer te gaan 
bewegen? Dat kan heel makkelijk 
gewoon in eigen dorp. Vreeland 
biedt voor elke leeftijd en voor 
elke gradatie van sportiviteit de 
beste en leukste soort beweging. 

Natuurlijk kunt u terecht in de 
fitnesszaal bij fysiotherapie Vree-
land. Onder deskundige bege-
leiding kan jong en oud aan zijn 
conditie, figuur of blessures werken. En het is 
ook nog eens altijd erg gezellig daar. Een stuk 
swingender gaat het er aan toe bij de wekelijkse 
Zumbalessen op maandagavond in de gymzaal. 
Lekker uit je dak met spierversterkende moves 
op swingende muziek. Het is één van de vele 
soorten sport die DOS aanbiedt. DOS, Door 
Oefening Sterk, is onze 66-jarige gymnastiek-
vereniging met een breed aanbod aan sport 
voor volwassenen en jeugd. Kent u freerun-
ning? Spectaculair en pittig op de vrijdagmid-
dag en -avond! Of kom boksen op de vrijdag-
avond of badmintonnen op donderdagavond. 

De jeugd kan aan de slag met leuke lessen 
streetdance, turnen, judo of kleutergymnastiek. 
Voor wie meer ontspannen wil sporten zijn er 
in de directe omgeving van Vreeland maar 
liefst vier yogales- of taichi-mogelijkheden.
Liever zelf op pad? Nergens is het mooier en 
afwisselender fietsen of wandelen dan in en om 
Vreeland. De Vecht, weilanden, plassen of hei 
en bos liggen binnen ieders fietsbereik.  Kijk 
eens op www.zichtopdevechtstreek.nl voor 
tientallen leuke en interessante fiets- en wan-
deltochten. 
Succes met de goede voornemens!

Afgelopen zaterdag gaf OrVeO haar eer-
ste concert, in de Grote of Nicolaas Kerk in 
Vreeland. Het Orkest Vecht en Omstreken 
(OrVeO) is ontstaan uit een fusie van mu-
ziekvereniging De Vecht en Loenens Fanfare 
Orkest Oud Over, LFO.

Voor het 52 koppig tellende orkest was het 
dus een spannende avond.Om 19.45vuur 
gingen de deuren van de kerk open, en iets 
na 20.00uur, toen de kerk tot de laatste plaats 
gevuld was, klonken de eerste klanken van dit 
nieuwe orkest door deze schitterende kerk. 

Solist van de avond en tevens spreekstalmees-
ter, Bert Simhoffer, maakte er samen met het 
orkest een prachtig geheel van. De variatie 
van muziek was groot, en jong en oud genoot 
zichtbaar.
Na afloop waren de woorden dan ook lovend 
en keek menigeen al uit naar volgend jaar. 
Echter, mocht u alles gemist hebben, hoeft 
u niet zo lang te wachten. Deze zaterdag, 20 
januari, wordt dit concert namelijk nog eens 
dunnetjes over gedaan in de Grote Kerk in 
Loenen aan de Vecht. Reserveren kan nog 
steeds, of koop uw kaartje aan de deur.

Première-concert OrVeO denderend succes

Schapenkampje opgeruimd
Vorige week is het ‘schapenkamp-
je’ tegenover de knollenboerderij, 
gelegen tussen de Kneuterdijk en 
de N201, opgeschoond op initi-
atief van Henk Griffioen. Bijge-
staan door vrijwilligers van ‘het 
Aanzicht van Vreeland’ is op het 
verwaarloosde stuk grond hout 
gekapt, zijn bramenstruiken weg-
gehaald en is vuilnis geruimd. Het 
ziet er een stuk beter uit nu. 
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Gelukkig Nieuwjaar!
Lieve kinderen van Vreeland,
We zijn weer in het nieuwe jaar beland! Het 
is nu 2018 en de scholen zijn weer begonnen. 

Vonden jullie het ook weer even wennen om 
wakker te worden van de wekker? Of had je 
heel veel zin om weer naar school te gaan en 
was je al weer vroeg wakker?

Hebben jullie allemaal een leuke kerstvakantie 
gehad? 

De kinderen uit groep 5 en 6 willen graag met 
jullie delen wat zij allemaal hebben gedaan en 
meegemaakt. Lezen jullie mee?

Veel leesplezier!

Isabelle
In de kerstvakantie was ik jarig. Er kwam be-
zoek en we gingen taart eten en koffiedrinken. 
En de kinderen gingen spelen ik kreeg cadeau-
tjes. En ik ben jarig op 31 december. Dus we 
mogen om 12 uur vuurwerk afsteken. En ik 
heb gekregen stiften, kleurboek, Tina, tas, te-
lefoon, en telefoonnummer, notitieblok. En ik 
heb vuurwerk gekregen van mijn verjaardag 
en ik ben 9 geworden. En ik mocht zelf vuur-
werk afsteken. En we zijn naar een kerstcircus 
geweest. Het was daar heel leuk er waren paar-
den en er waren clowns, en turn mannen die 
gingen op een tumblingbaan salto er op doen. 
En er was een meisje die in een grote onzicht-
baar bal was ging ze in zitten en trukjes in 
doen. En ik was in de vakantie ziek op vrijdag. 
Dat was niet leuk ik moest spugen de hele dag. 
En ik ben naar kokusai geweest dat is een res-
taurant met soesie. Het was daar heel leuk het 
was op de 2e kerstdag. Er kwam in de avond 
bezoek en toen gingen we naar Kokusai.

Een strip van Esmee

Noor
Om 12 uur gingen we vuurwerk afsteken. 
Maar het lukte niet echt om het aanteste-
ken. Want papa was vergeten om een lontje 
te kopen. Dus dat was niet zo slim van papa 
en er stond heel veel wind dus we porbeerde 
het eerst met een aansteker maar dat lukte 
niet dus probeerde we het met lucifers. En dat 
lukte een beetje de lucifers gingen meteen uit 
maar als we onze handen er een beetje naast 
ouden dan ging het wel een beetje maar alsnog 
gaat de lucifer wel snel uit maar het lukte wel 
om een beetje vuurwerk aftesteken en het was 
super cool en ik mocht ook vuurwerk afste-
ken.

Lotte
In de kerstvakantie heb ik bij Puck gelogeerd. 
We hebben met sep gespeeld, we hebben op 
bed film gekeken, we hebben popcorn gegeten 
en ik ging friven met Puck. Het was heel leuk! 
En ik heb bij oma gelegeerd! Dat was ook leuk. 
Maar we hebben geen vuurwerk afgestoken. 
Maar wel het gezien. Ik word nu ook al bijna 8 
en ik ga bijna de klassen rond. 
Fijn 2018!!!!!
Yippie, leuk. En een fijn, heel heel fijn 2018!

Op Schier van Jet
Ik ben naar Schier geweest dat is 
een klein eiland. Ik ben naar de film 
Coco geweest. Het gaat over 
een jongen in een wereld van 
skeletten doden dus. En ook 
een lekker dinee. We gingen 
trug naar huis. En toen we in 
de auto zaten zei mijn moeder 
we gaan nu naar het thee-ater. 
Toen we zaten begon het met 
een zon toen hij de zon dus 
boven was kwam er een olifant 
langs de kont met een kleintje 
en toen gingen we naar opa.
The end

Boerenkaas

Boerderij-ijs

Rondleiding

Bed & Breakfast

Groepsaccomodatie

Vergader- en
ontvangstruimte

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

www.dewilligenlogies.nl of www.dewilligenkaas.nl

De Vreelandbode
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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- www.pannenkoekennoordbrabant.nl

nieuws spotters - kortom: Razende Reporters 
Ben je tussen de 8 en 12 jaar? Kun je alle ke-
ren? (je mag 1x missen en eerst even thuis 
vragen)

Geef je dan op bij:
Annelies, Wietske of bij Juf Annet
info@vreelandbode.nl 
of aa.weijschede@wxs.nl

Ouders meer info? 
Annelies (06 15 398 808)
Er is plaats voor 8 nieuwe RR’s! 
Data zijn: woe 31 jan, 7 feb, 14 mrt, 11 apr, 16 
mei, 13 juni 2018.

De Vreelandbode

2018 van Recella

Daan
Ik ben Daan van rees ik woon op de Nigte-
vechtseweg. Ik had op oudejaarsavond 200 
rotjes en 50 tolletjes 6 vuurpijlen en 6 do-
zen en 3 fonteinen gezien. Ik heb ongeveer 
3 vuurpijlen 50 rotjes 15 tolletjes en nog een 
doos dat had ik afgestoken, Ik heb ook nog ge-
zwommen zondag en op zaterdag ging ik met 
mijn broertje mijn zus en me vader en moe-
der naar een vriend van papa en een vriendin 
van mama op bezoek. We moesten 2 uur en 
een kwartier rijden omdaar heen te komen. Ik 
vond het leuk iedereen vond het leuk ik heb 
met me broertje gevoetbald met hun zoon hij 
is uitgenodigd van twee profclubs FC Emmen 
en Heereveen!

Gelukkig 
nieuwjaar
van Vincent

Wieger
Aan het begin ging ik met Laurens logeren. 
We hebben een verhaal bedacht en daar over 
een film gemaakt Een paar dagen daarna had 
ik een kerstdiner met mijn moeders fam. Die 
dag daarna had ik het kerst diner van mijn 
vaders familie. En toen ging ik op vakantie 
naar Frankrijk met de auto. We waren bij een 
vriend van mijn vader daar hadden we vuur-
werk gekocht maar dat mocht je wel kopen 
maar niet afsteken maar wij deden dat wel. 
Op 2 jan was mijn vader jarig en daarna gin-
gen we weer naar huis daar heb ik 2 dagen 
niks gedaan. Maar toen ging ik met mijn 
vader zusje en zus naar een winkelcentrum 
mijn moeder was toen ziek dus kon helaas 
niet mee. Dit was mijn vakantie.

Razende Reporters 
gezocht!
De Razende Reporters van de Vreelandbode 
gaan weer van start op 31 januari 2018!! Hou 
jij van schrijven, fotograferen beeldverhalen 
maken, interviewen, of wil je het leren? 

Dat kan!
1x in de maand t/m juni op woensdagmiddag 
van 14.15 tot 16.00 uur op de CSV  

Doe je mee met 10 jaar VB?
Omdat de Vreelandbode 10 jaar (!!!) bestaat 
maken we een speciale Kinderpost.

Wie zoekt de redactie van de Vreelandbode?
Verhaaltjes makers –  schrijvers- moppen-
tappers – striptekenaars (!) – interviewers (of 
kinderen die dat willen leren) – fotografen – 
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De hoorspelen met 
het grootste aandeel 
Vreelandse acteurs!!!! 

Voor Vreelanders speciale kortingen!

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

Voorstraat 21, Vreeland
tel: 237304

Dames - Herenkapsalon  

Voor jong 
en oud 

en iedereen 
die een goed kapsel wil!  

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

Breedstraat 1-3, Vreeland, telefoon 0294 - 230028

Vorige maand berichtten wij over het weg-
vallen van de vishandelaar op de donderdag-
markt. Volgens kaashandelaar Erik de Vries 
was dit te wijten aan het continurooster dat 
begin van het schooljaar 2017 van kracht is 
gegaan. 

Wij vroegen ons af of dit ook gevolgen heeft 
gehad voor de Dagwinkel en deden navraag 
bij Aloys. Helaas moeten wij berichten dat 
Aloys aangeeft dat de impact van het continu-

rooster een enorm groot negatief effect heeft 
op de omzet van de Dagwinkel. “Wij missen 
de inloop van ouders voor, en die van de kin-
deren tijdens de lunchpauze van C.S.V. heel 
erg. Ik kan het niet direct in cijfers uitdrukken 
maar weet wel dat het niet op een ander mo-
ment van de dag wordt goedgemaakt.” Aldus 
Aloys Hageman die verder vol vertrouwen het 
nieuwe jaar in gaat en hoopt dat er meer on-
line besteld gaat worden. 

Consequenties Dagwinkel door
continue rooster C.S.V.

Op maandagmiddag 12 februari is de 
Bingo voor senioren in Vreeland. Het 
zal weer een gezellige bijeenkomst 
worden en zoals altijd gaat het niet 
om de grote prijzen. Maar elkaar ont-
moeten en een leuke middag meema-
ken zijn veel belangrijker. Dorpshuis 
Vreeland, Fetha 16. Inlopen kan vanaf 
13.30 uur en om 14.00 uur zal de Bingo star-
ten. Deelname € 6, - voor 2 setjes van 8 rondes, 
inclusief een drankje. Inlichtingen bij Welzijn 

Stichtse Vecht, Marijke Boot, e-mail: m.boot@
welzijnsv.nl, tel. 0346 – 290710.  
Zie ook www.welzijnstichtsevecht.nl

Bingo in Vreeland

De Vreelandbode

De begane grond van hotel-restaurant De 
Nederlanden heeft de afgelopen jaren een vol-
ledige facelift ondergaan. Nu was het ook de 
beurt aan de kamers. Van de 10 kamers zijn er 
inmiddels  vijf opgeleverd, de rest is over een 
maand klaar. “We hebben als doel gehad: Ne-
derlands. We heten tenslotte De Nederlanden 
en zijn gevestigd op oer-Hollandse bodem. 
Ook gebruiken we in onze keuken Hollandse 
producten van locale leveranciers,” aldus Ca-
roline Berends. “De kamers hebben dezelfde 
look & feel als beneden in het restaurant en 
de lounge. Doel was een huiselijke kamer, 
met hele goede stoelen, waar je ook echt in 
gaat zitten en blijft zitten en niet waar je al-
leen je handtas in gooit. De bedden zijn van 
een Nederlands merk en liggen echt lekker. 
De badkamers hebben nu allemaal douche en 
bad apart en zelfs de zeepjeslijn is van een lek-
kere kwaliteit, Nederlands en met een mooie 

uitstraling”. Op zaterdag 17 maart van 14-17 
uur is er alleen voor Vreelanders een open dag 
om het eindresultaat te bewonderen. 
Aanmelden hiervoor is noodzakelijk, 
via info@nederlanden.nl. 

Renovatie hotelkamers De Nederlanden 

In september 2017 zijn er door de gemeente 
inloopbijeenkomsten voor de inwoners van 
Nigtevecht, Loenersloot en Vreeland georga-
niseerd over de plaatsing van nieuwe onder-
grondse containers voor restafval. 

Het ging er hierbij om mogelijke locaties in 
beeld te krijgen. Dit maakt onderdeel uit van 
het project Omgekeerd Inzamelen waarbij 
tegelijk nieuwe afvalcontainers/kliko’s voor 
PMD (plastic, metalen en drankenkartons) 
worden uitgezet en de bestaande restafvalcon-
tainers door de gemeente worden ingenomen. 
Als vervolg hierop zou een nieuwe en tweede 
inloopbijeenkomst door de gemeente worden 
belegd. De bedoeling was om dit nog voor het 
einde van 2017 te laten plaatsvinden. Helaas 
is dit vertraagd. De nieuwe, voorlopige (con-
cept)planning voor het project gaat er vanuit 

dat de nieuwe ondergrondse containers voor 
restafval in Nigtevecht (+/- 15 stuks) begin 
mei 2018 zullen worden geplaatst. Vreeland 
en Loenersloot (+/- 20 stuks) volgen dan in 
juni 2018. Voorafgaande hieraan zal een twee-
de inloopbijeenkomst worden belegd waarbij 
de gemeente zal aangeven waar de geprojec-
teerde locaties voor deze containers zullen 
komen. 
Op dit moment is nog niet aan te geven wan-
neer deze bijeenkomsten zullen plaatsvinden. 
Wanneer hier meer over bekend wordt zal dit 
door de gemeente worden gecommuniceerd. 
Over het onderwerp zijn drie moties inge-
diend die op 16 januari behandeld zijn in de 
raadsvergadering, helaas vlak na het drukken 
van deze Vreelandbode. Een ervan is het stop-
zetten van het hele plan. Op de website zullen 
wij de uitslag hiervan publiceren.

Ondergrondse containers uitgesteld
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Voor een verrassend assortiment:
- BOERENKAAS - NOORD-HOLLANDSE KAAS
- GEITEN KAAS - BUITENLANDSE KAAS
- MINDER VETTE KAAS - MINDER ZOUTE KAAS

Wij zijn al ruim 20 jaar te vinden op de Fetha in Vreeland, 
elke donderdag van 8.30 tot 12.30 uur.

De lekkerste kaas 
komt uit Stolwijk

www.kaashandeldevries.nl 

Ik interview Danielle van der Weij (56) tus-
sen Kerst en de jaarwisseling. Onze dorps-
genoot komt net terug van Bonaire waar 12 
verpleegkundigen van Aruba, Curaçao en 
Bonaire hun diploma diabetesverpleegkun-
de behaalden. Danielle gaat om de zes weken 
naar de eilanden om de verpleegkundigen al-
daar op te leiden. Ze is dus het hele jaar door 
verzekerd van een lekker bruin kleurtje!

Danielle, geboren in Utrecht, wist al toen ze 7 
jaar oud was dat ze later in de zorg wilde wer-
ken. De keus na de middelbare school was dus 
niet moeilijk. Danielle werd verpleegkundige 
en specialiseerde zich later in de obstetrie, of-
tewel verloskunde. Maar ze had nog een pas-
sie, namelijk reizen. Toen ze gevraagd werd 
om hoofdverpleegkundige te worden, besloot 
ze er even tussenuit te stappen. Danielle werd 
op haar 24ste stewardess bij de KLM en ging 
de hele wereld over. “Dat heb ik 2 jaar in de 
zomerperiode gedaan, maar ik begon de zorg 
te missen. Toen ben ik in het Antonius Zie-
kenhuis in Nieuwegein gaan werken.” In die 
periode kreeg ze met haar (haar inmiddels ex-
man) Jan Gathier 3 kinderen: Frederike (29), 
Jan Willem (27) en Charlotte (25) en gingen 
ze in Vreeland wonen, eerst op het Maarten-
plein en daarna aan de Singel.

Inmiddels woont Danielle al weer 29 jaar in 
Vreeland. Na haar scheiding 15 jaar geleden 
verhuisde ze naar de Fetha. Ze volgde de le-
rarenopleiding verpleegkunde en daarnaast 
deed ze in de weekenden de vierjarige oplei-
ding tot psychodynamisch therapeut aan de 
Academie voor Psychodynamica in Scher-
penzeel. “Ik ben 13 jaar bij het Antonius Zie-
kenhuis gebleven om vervolgens over te stap-

pen naar VUmc in Amsterdam waar ik 
opleider werd voor verpleegkundigen 
die zich specialiseerden binnen de Ob-
stetrie. Nog steeds werk ik daar 4 dagen 
per week, maar nu als projectleider dia-
betesverpleegkunde en als teamcoördi-
nator van de 15 coaches die het VUMC 
in dienst heeft.” 

Mantelzorg
Privé heeft Danielle ook genoeg om 
handen als mantelzorger van haar vader 
en tante én zieke moeder. Een druk le-
ven dus. Danielle: “Mijn agenda zit al-
tijd bomvol. Ik moet mezelf echt dwin-
gen om ééns per week te gaan sporten. 
Gelukkig doe ik dat met een aantal lieve 
sportvriendinnen, die zorgen wel dat ik 
mijn sportieve verplichtingen nakom! 
Oh ja, ik zit ook nog op yoga en natuur-
lijk houd ik nog steeds van reizen. Dat 
doe ik met mijn vriend Henk.”

Minder druk op de ketel 
Als coach adviseert Danielle mensen die 
vastlopen in hun loopbaan om dichtbij 

zichzelf te blijven, werk te kiezen wat bij hun 
aard past en wat – als het even kan – zin geeft. 
“Ik heb kansen gehad en gepakt om de juiste 
keuzes voor mezelf te maken. Ik ben met de 
stroom meegegaan. Toen ik de opleiding psy-
chodynamische therapie had afgerond heb ik 
nog even een eigen praktijk gehad, hier tegen-
over mijn huis aan de Fetha in het oude pand 
van de Rabobank. Het werk is heel interessant 
maar om een eigen praktijk te hebben, daar 
komt heel veel bij kijken. Ik ben wel onderne-
mend, maar ik ben geen ondernemer.” Voor 
het nieuwe jaar heeft Danielle één wens, na-
melijk dat haar agenda wat minder vol met 
afspraken staat. “Ik wil minder druk, druk, 
druk, op de ketel.” Dan wordt het tijd om op 
te stappen, want Danielle gaat met haar kinde-
ren naar het sportspektakel Touch of Gold in 
de Ziggodome.

door Connie Lohuis

Danielle van der Weij : “2018 mag wat minder druk”

Zondag 28 januari 2018 is er weer een snert-
concert in Slot Zuylen. Er wordt die middag 
huisgemaakte erwtensoep geserveerd volgens 
eigen recept. 
Voorafgaand treedt een het kwartet ‘Flor de 

Amor’ op met bruisende Zuid-Amerikaanse 
muziek: Argentijnse tango’s, Cubaanse bo-
lero’s en eigen Spaanstalige liederen. 
Aanvang: 18.00 uur, prijs: € 22,50. 
Meer info en reserveren: www.slotzuylen.nl. 

Snertconcert met Spaans tintje

De Vreelandbode
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Schoonheidssalon Diane

Voor verschillende soorten schoonheidsbehandelingen.
Daarnaast voeren wij een uitgebreid assortiment 
schoonheidsproducten van het merk Webecos.

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

www.schoonheidssalondiane.nl

Kleizuwe 109a Vreeland
0623968804

JJP INTERIM & FINANCE
Qualifi ed in fi nancial processes

Komt u er niet uit of duizelt het u?
Zoekt u een betrokken persoon die voor u 
de puntjes op de i zet in de fi nanciële chaos?

Voor vakkundig en professioneel fi nancieel advies 
kunt u terecht bij mij. 
Voor meer informatie neem dan  contact op
 met onderstaand adres: 

www.jjpinterimandfi nance.nl - info@jjpinterimandfi nance.nl -
Boterweg 34, 3633 ER Vreeland - 06 506 23 101 

www.hoefijzer.info / tel.:033-2465507

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

Op maandagavond 18 december waren 30 
statushouders, inclusief kinderen, uit Loe-
nen (en een paar uit Vreeland) aanwezig bij 
een maaltijd die door een paar inwoners was 
bereid als een soort ‘hartelijk welkom in ons 
prachtige dorp’. Alle uitgenodigden, uit Syrië 
en Eritrea, waren aanwezig en genoten vol-
op van de maaltijd, maar vooral van elkaars 
aanwezigheid. Ook de aanwezige begelei-

ders en pastores lieten zich de maaltijd goed 
smaken. In heel Nederland waren er op tal 
van locaties ‘tafels van hoop’ georganiseerd, 
geïnspireerd door ‘kerk in actie’. In Loenen 
smaakte de avond naar meer ... Dat gaat ook 
gebeuren. In het vervolg kunnen ook geïnte-
resseerde inwoners van Loenen zich voor de 
maaltijd opgeven. Aankondiging in de  pers.

Welkom voor statushouders en
vluchtelingen in Loenen

De Vreelandbode

Boekbespreking door Marlies Cordia

Martin Michael Driessen: ‘De pelikaan’
Een krankzinnig plot! Ergens, in een klein 
stadje aan de kust van Joegoslavië, tweede 
helft van de vorige eeuw, ziet de jonge post-
bode Andrej, als hij op fotojacht is (hij maakt 
natuurfoto’s voor kalenders als bijverdienste), 
de brave Josip , bestuurder van de kabelbaan, 
met een geblondeerde dame in de weer met de 
broek gepassioneerd op de schoenen. Andrej 
maakt foto’s van het stel en besluit na lelijk ver-
lies bij het gokken in een naburig plaatsje, Josip 
te gaan chanteren. 
Josip heeft een afgrijselijke vrouw die hem het 
leven zuur maakt en een geestelijk gehandi-
capte dochter. Dus het gedoe met de geblon-
deerde dame is zeer begrijpelijk, maar ja, die 
gokschuld betaalt zichzelf niet.  Dus Josip 
draagt getergd het vereiste geld af. Andrej blijft 
hem chanteren, want het is wel gemakkelijk 
verdienen, zo. 
Totdat de kwade dag aanbreekt dat Andrej, 
vlak voor het café waar Josip zijn vrienden al-
tijd ziet, geschept wordt door een auto en bijna 
dood op straat ligt. De vriendenschaar in de 
kroeg redt het leven van de postbode en Josip  
gaat naar diens huis om zijn hond op te ha-
len.  Daar komt hij erachter dat Andrej geld uit 
brieven haalt en gaat hij op zijn beurt Andrej 
chanteren. Zo wordt er over en weer geld afge-
perst: ‘’Dat de bedragen die ze van elkaar eisten 
vanwege de inflatie van de dinar steeds groter 
werden, was vanzelfsprekend. Het was in zeker 
zin zelfs geruststellend, alsof het inhield dat de 
ander in zekere zin een betrouwbare en realis-
tisch denkende zakenpartner was.” 
De twee worden dikke vrienden, onwetend in 
wat voor klem ze elkaar houden. Intussen ver-
andert de wereld, ook in hun suffige stadje, ‘een 

m u u r b l o e m p j e 
van de Europese 
geschiedenis’, zo-
als Driessen het 
noemt. De burger-
oorlog na de dood 
van Tito breekt 
uit, de Serven ruk-
ken op en in het 
plaatsje wordt al-
vast de Servische 
priester wegge-
jaagd en de zaak 
van de Servische 
groenteboer in de as gelegd. De klem waarin 
de twee mannen elkaar houden wordt een 
grotere klem, de grotere politieke tegenkrach-
ten beginnen elkaar onder vuur te nemen en 
langzaam neemt de oorlog het dagelijkse leven 
over. 
Op het titelblad staat onder De Pelikaan “ko-
medie”, wat een beetje raar is als je leest hoe 
die oorlog het leven binnen dendert. Maar als 
je volgt wat Driessen lijkt te zeggen, dat alles 
neerkomt op dat de mens speelbal van zijn ver-
langens is en onderworpen aan zijn omstan-
digheden, dan lijkt die oorlog daar een van-
zelfsprekend uitvloeisel van te zijn. Allemaal  
tekortschietende meningen die zich samen-
ballen tot bommen en granaten. 
Dat dit boek van een Nederlandse schrijver is, 
is haast niet voor te stellen. Het is net of een 
19de-eeuwse Russische schrijver aan het werk 
is geweest. (Overigens is de pelikaan uit de ti-
tel er eentje van een hele kolonie in het stadje, 
die onaangedaan alles voor de grote snavel ziet 
gebeuren). Bijzonder!
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H.v.Viandenstraat 24 3633 CH Vreeland
 Tel: 0294-232293    mob: 06-23761193

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

Voor slootwerk en klepelen.

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

Werkhoogte 5.80m.

www.coersmachineverhuur.nl

Tel.: 0294 237 068  www.fysiotherapievreeland.nl

Voor in de agenda: 
14 april Dorpsquiz!  

In april bestaat de Vreelandbode TIEN jaar! 
Dat gaan we op een bijzondere en verbin-
dende manier vieren: met een dorpsquiz voor 
ALLE Vreelanders! Schrijf zaterdag 14 april 
alvast in uw agenda, want u doet toch ook 
mee! Formeer een team met uw buren, straat, 

vereniging of vriendengroep of kom alleen 
en word onderdeel van een gemengd team. 
Samen staan we sterk. Start om 20 uur in het 
Dorpshuis. Het welkomstdrankje is gratis en 
na afloop van de quiz doen we nog een swin-
gend dansje met zijn allen. Meer info in de ko-
mende Vreelandbodes. 

Dorpsquiz 14 april!

Afgelopen 18 januari was de eerste van drie 
gratis avondbijeenkomsten voor werkende 
mantelzorgers in de Stichtse Vecht. U kunt 
zich nog opgeven voor de komende twee 
avonden, op donderdag 15 februari en 15 
maart van 19.30-21 uur. 

We gaan in gesprek over hoe u de combinatie 
werk en mantelzorg binnen uw organisatie en 
thuis ervaart. We bespreken knelpunten en 
oplossingen en delen goede voorbeelden. Ook 
uw eigen vragen, tips en informatie over (ex-
terne) ondersteuningsmogelijkheden komen 
aan bod. 

De bijeenkomsten worden begeleid door des-
kundige medewerkers van Kwadraad Maat-
schappelijk Werk en Steunpunt Mantelzorg 
Welzijn Stichtse Vecht. Deze beide organisa-
ties hebben ten behoeve van deze avondbij-
eenkomsten de krachten gebundeld om zo-
doende brede professionele ondersteuning te 
kunnen bieden. Locatie: De Aa 50 - 1e etage, 
Breukelen (gebouw zorgcentrum Zorggroep 
De Vechtstreek). 
Heeft u interesse in deze bijeenkomst 
of wilt u meer weten? Bel of mail 
Marianne van Voorthuizen, 088 900 4000
m.vanvoorthuizen@kwadraad.nl.

Bijeenkomst voor werkende mantelzorgers

De Vreelandbode

Ze bekeken Google Maps, trokken een grote 
cirkel om Amsterdam en de huizenjacht 
kon beginnen! Amsterdam, de stad waar ze 
studeerden en hockeyden, waar ze verliefd 
werden, gingen samenwonen en trouwden. 
Maar na vele jaren was de liefde voor de stad 
voorbij en begon de zoektocht naar een dorp 
in de omgeving. 

Olivier (42) en Maartje (33) Oliemans hebben 
veel dorpen en huizen bezocht maar voelden 
nergens een klik. Totdat ze in Vreeland het 
huis aan de Boslaan zagen! Schoorvoetend ge-
ven ze beide toe dat ze nog niet van Vreeland 
hadden gehoord dus kwamen ze onbevangen 
de Boslaan oprijden. Als een blok vielen ze 
voor het charmante vrijstaande huis op num-
mer 15. Met een prachtig uitzicht op de Vecht, 
rustig maar niet uitgestorven en de mogelijk-
heid voor een kantoor aan huis. Het huurcon-
tract werd snel getekend! 
In de zomer van 2017 komen Olivier en de 
hoogzwangere Maartje in Vreeland wonen 
en de eerste maanden hier zijn fantastisch. Ze 
brengen veel tijd op en in de Vecht door en 
genieten van de rust en ruimte. In november 
wordt in het OLVG, in hun oude buurtje in 
Amsterdam, zoon Louis geboren.

Olivier, geboren en getogen in Uden, studeert 
Commerciële Economie in Amsterdam. Na 
zijn studie begint hij samen met een ontwerper 
18 jaar geleden een bedrijf dat buitenmeubelen 
ontwerpt en produceert. Dit bedrijf stuurt hij 
met nog veel plezier aan vanuit zijn kantoor 
in Vreeland.     
Maartje groeit op in Katwijk en zit in 
Wassenaar op de lagere- en middelbare school. 
In Amsterdam gaat ze Rechten studeren en na 
haar studie gaat ze werken als advocaat arbeids-
recht bij Wieringa Advocaten. Momenteel is 
Maartje nog met zwangerschapsverlof en in 
maart gaat ze weer bij Wieringa aan de slag. 
In het weekend is Maartje te vinden op de Jaap 
Eden schaatsbaan in Amsterdam en Olivier in 
Vinkeveen waar hij jaagt. Met hockey zijn ze 
beiden nu even gestopt, maar met een gezellige 
familieclub om de hoek, is de kans aanwezig 
dat ze het hockeyen weer oppakken.  
Het huis aan de Boslaan hebben ze tijdelijk 
gehuurd, maar ze willen ook daarna graag in 
Vreeland blijven. De toekomst voor hun zoon 
Louis (5 weken) zien ze al helemaal voor zich. 
Samen met zijn vriendjes belletjelellen, via de 
achterdeur naar binnen en verse eitjes rapen 
van zijn eigen kippen.

W.T.

“Op de thee bij Olivier, Maartje en Louis”

Aan tafel bij....

“Op de thee bij Olivier, Maartje en Louis”
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Broodaanbieding
Maandag t/m donderdag 

(wit, bruin, volkoren)

3 broden € 5,60
4 broden € 6,85
5 broden € 8,05

 webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

 

Telefoon 0294-251220
Overmeerse weg 4

Nederhorst den Berg

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

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

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

interieur en exterieur van uw auto.

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

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

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

Voor drukwerk dat 
communiceert

Nieuw Walden 6
1394 PB Nederhorst den Berg

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

Verse bloemen uit Aalsmeer,
wekelijks bij u voor de deur!

Anita van rijn    TEL: 06-30064980

Vrijdag 26 januari draait in het filmhuis de 
Australische film ‘Lion’ uit 2016. De film 
wordt vertoond in het gebouw van de Vecht 
& Angstel Kerk, Rijksstraatweg 139 te Loenen 
aan de Vecht. Inloop vanaf 19.30 uur, de film 
start om 20.00 uur. De toegang is gratis, maar 
een bijdrage om de kosten te dekken wordt 
gewaardeerd. Na afloop is er een hapje en 
drankje.www.vechtenangstelkerk.nl.

Filmhuis Loenen

Wie vroeg in de ochtend van 6 of 7 Februari 
naar de Maan kijkt, die kan iets daaronder de 
planeet Jupiter zien staan. Kijk je met een klei-
ne telescoop of goede verrekijker naar deze 
planeet, dan kun je vier maantjes zien. Het ob-
ject dat op een na het dichtst bij Jupiter staat 
is de maan Europa, die iets kleiner is dan onze 
maan en bovendien ronduit interessant. Het 
hele maanoppervlak is bedekt met een laag ijs, 
ergens tussen 1 en 10 km. dik. Het zonlicht dat 
op het ijs valt, laat het bevroren water uiteen-
vallen in waterstof en zuurstof. Het waterstof
ontsnapt naar de ruimte, maar het zuurstof 
blijft hangen, waardoor een bijzonder ijle 
zuurstof-atmosfeer ontstaat. Omdat Euro-
pa in de buurt van Jupiter staat, is de maan 
onderhevig aan zware getijdenwerking: de 
zwaartekracht van Jupiter kneedt de maan een 
beetje. Het is daardoor goed mogelijk dat on-
der de ijslaag een diepe oceaan met vloeibaar 
water bestaat, misschien wel met meer water 
dan op Aarde voorhanden is. Kijk je met een 
grotere telescoop naar Europa, dan kun je af 
en toe watergeisers zien: uit het ijs schieten gi-

gantische fonteinen water de ruimte in. Om-
dat Europa, net als onze Maan, even snel om 
haar as draait als om haar planeet, kan vanaf 
Jupiter maar één kant van de maan gezien 
worden. Toch is op het gehele oppervlak een 
chaotisch patroon van lijnen te zien: breuken 
in het ijsoppervlak die niet geheel de omdraai-
ing van Europa volgen. De ijsschil drijft los op 
de oceaan die de hele planeet omvat. Op dit 
moment wordt hardop gespeculeerd, of Euro-
pa misschien een heel goede plek zou kunnen 
zijn om ander leven aan te treffen. Denk dan 
niet aan het buitenaardse equivalent van leden 
van een schaatsclub, maar aan micro-organis-
mes die onder het ijs kunnen overleven.
En over ijs gesproken, komt die Elfsteden-
tocht er nog? Het lijkt er een beetje op, dat de 
invloed van de geringere zonne-activiteit dit 
jaar teniet wordt gedaan door een verstoring 
van de polaire wervel, waardoor het vooral 
in de USA bijzonder koud was. Maar goed, 
de winter duurt nog 2 maanden, en wie weet 
zien we de komende maand niet alleen ijs óp 
Europa maar ook ín Europa, in Vreeland om 
precies te zijn.

H.L.

Hemel boven Vreeland

Zondag 21 januari wordt er weer een Nescio-
lezing gehouden in het Oude kerkje aan de Dijk 
in Kortenhoef. De lezing begint om 11.00 uur 
en de spreker is Prof. Dr. Harmen Verbruggen 
over ‘Duurzaamheid: waarheid en wijsheid’.
Het concert rond de lezing wordt verzorgd 
door de zussen Martha en Maaike Roelofs, be-

kenden in de Vechtstreek!  Zij brengen nu rond 
de lezing een liederenprogramma, begeleid op 
cello en vleugel.
Aanvang: 11.00 uur, entree: € 10,00 incl. kopje 
koffie/thee  (kinderen vrij entree), locatie: 
Kortenhoefsedijk 168 in Kortenhoef. Zie ook: 
www.osg-kortenhoef.nl.

Nescio-lezing/koffieconcert op 21 januari

De Vreelandbode

Bomen Alambertskade gekapt
Het kappen van 150 essen op de 
Alambertskade is in volle gang. Langs 
het pad liggen stapels omgezaagde 
bomen. Bij sommige zijn inderdaad 
volledig verrotte kernen te zien, het 
resultaat van de iepenziekte die heel 
Nederland (en de rest van Europa) 
overspoelt. Oranje stippen op de bo-
men geven aan welke ‘slachtoffers’ nog 
geveld gaan worden. Gelukkig staan er 
nog andere soorten bomen langs het pad, zo-
als berken, wilgen en iepen, dus het zal niet 
zo worden dat het pad volledig kaalgeslagen 

wordt. Elk nadeel heeft zijn voordeel: het 
zicht op de plassen aan weerszijden van het 
pad zal een stuk beter worden!

De Raad van Kerken Loenen/Vreeland or-
ganiseert op woensdag 31 januari  weer ‘Aan 
Tafel’: een maaltijd vanaf 17.30 uur tot 20.00 
uur in Studio Idee (in wooncentrum ’t Nieuwe 
Kampje) aan de Driehovenlaan. Iedere alleen-
gaande inwoner van Loenen, Vreeland, Loe-
nersloot en Nieuwersluis is van harte welkom. 

Indien nodig kunt u gehaald en gebracht wor-
den en houden we rekening met dieetwensen. 
De maaltijd kost slechts 6,50 euro voor drie 
gangen inclusief koffie of thee. 
Belangstelling? Geef u op bij Maaike van 
Schaik (0294-233385). Opgeven is mogelijk tot 
en met  donderdag 25 januari. 

Aan Tafel op woensdag 31 januari
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Dieuwer Elema
ook in de Broedplaats Vinkeveen.

info@dieuwerelema.nl

www.creatievetherapiedieuwerelema.nl

Praktijk voor Creatieve Therapie 
en Kinderatelier

Op pagina 1 en 3 kunt u het bijzondere ver-
haal lezen van 100 jaar smederij Niessen in 
Vreeland. In deze ‘Vroeger en Nu’ leest u 
wat meer over het woonhuis en de smederij, 
Ruiterstraat 4 en 6. U ziet op de foto uit 1962 
dat er vrij veel hetzelfde is als vandaag de dag. 
De smederij (nr. 6) dateert vermoedelijk uit 
de 18de eeuw en is altijd als smederij in ge-
bruik geweest. Het huis ernaast, Ruiterstraat 
4, was waarschijnlijk woonhuis maar volgens 
Monumentenzorg ook hoefstal van de sme-
derij. Hier werden de paarden gestald die 
nieuwe hoefijzers moesten krijgen. 
Wie hier in de 18de eeuw smid was is niet be-
kend. Eind 18de of begin 19de eeuw zat smid 
Mansveld er. In de kadastrale atlas van 1832 
staat de ‘weduwe Abraham Mansveld, sme-
deres’ als eigenaresse vermeld. De tuin liep 
toen helemaal door tot aan de Voorstraat en 
de Vecht. Hierna is een smid Moritz vermeld. 
In 1882 waren vader en zoon Thomas en 
Maarten Blom vanuit Nieuwkoop naar 
Vreeland gekomen als smid. Maarten maak-
te in de smederij ook krulschaatsen. In 1918 
nam Bloms meesterknecht Anton Niessen 

(1891-1933) de smederij over: grof, hoef- en 
kachelsmederij A. Niessen was een feit. Maar 
natuurlijk werd er ook sierwerk gesmeed. 

In 1906 is de smederij herbouwd. De twaalf-
ruits schuifvensters op de begane grond 
werden toen vervangen door de huidige 
T-vensters. 

De smederij ging met zijn tijd mee. Bijgaande 
advertentie uit 1945 laat mooi de toenmalige 
werkzaamheden van de smederij zien: ‘elec-
trische smederij, lasch- en snij inrichting’. In 
1963 werd een loods aangebouwd. Zes jaar la-
ter werd het linkerraam vervangen door een 
grotere etalageruit. Hier zat lang daarvoor de 
fietsenafdeling naast de smederij. De paar-
den werden nu binnen beslagen in de travalje 
(hoefstal), later in een buiten geplaatste hoef-
stal. Op de plek van de oude hoefstal ligt nu 
een betonnen plaat. Dit beton was afkomstig 
van de bouw van de brug in de N201 in 1939. 
Tijdens de bouw stortte een bekisting in en 
moest in allerijl het beton eruit. Een deel er-
van werd gestort op de werkplaats, de rest 
ligt in de Vecht onder de brug, daar waar het 
bordje ‘gevaarlijke doorvaart’ hangt. Naast 
de betonplaat ligt nog de oude molensteen, 
waar de wielbanden van de rijtuigen verwis-
seld werden. 

Kreupel- en Ruiterstraat
Het adres van de smederij is nogal eens veran-
derd. Vroeger heette de straat Kreupelstraat. 
In 1918 had het huis als adres Ruiterkade 
151. Later werd het Ruiterstraat 145, nu is 
het Ruiterstraat 6. De straat dankt zijn naam 
waarschijnlijk niet aan de ruiters die op pad 
waren naar de smederij om hun paarden te 
beslaan, maar aan het huis ‘De Ruiter’, dat 
aan de overkant van het water heeft gestaan. 
Dit 18de-eeuwse huis is in 1848 gesloopt.  J.J.Vreeland Nu

Vreeland Vroeger

Ruiterstraat 4-6

GRATIS BEZORGING 
VAN UW BOODSCHAPPEN

Lekker makkelijk voor iedereen in Vreeland

• Vandaag besteld, morgen in huis
• Versheidsgarantie

• Altijd een bekend gezicht aan de deur
• Vaste bezorgtijden binnen het tijdsrooster

• Voor thuis, kantine of bedrijven
• Betaling via mobiele pinautomaat
• Retourinname statiegeldflessen

Bestel via de site vreeland.lekkermakkelijk.nl 
en bekijk meteen alle aanbiedingen                  

 of bel Aloys via 231514

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

De Vreelandbode
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Kerstmuziek aan huis door OrVeO

Alle drie de restaurants in Vreeland hebben 
aparte ruimtes die verhuurd kunnen worden 
voor ontvangsten, lezingen, workshops of  privé 
diners. Of voor weer iets heel anders: zo wordt 

in Lokaal Zuid op 18 januari yogales gegeven! 
Een workshop speciaal voor het heup- en bek-
kengebied. 
Opgeven kan via www.yogayess.nl.

Multifunctionele horeca

Al langere tijd kunt u gewoon 
vanachter uw computer uw bood-
schappen bestellen en thuisbezorgd 
krijgen bij Aloys Hageman van de 
Dagwinkel. Een nieuwe folder die 
onlangs bij alle Vreelanders in de 
bus viel legt haarfijn uit hoe het 
werkt. Op www.vreeland.lekker-
makkelijk.nl klikt u aan wat u nodig 
heeft, drukt op ‘naar de kassa’, kiest 
uw bezorgmoment  en de volgende 
dag op het afgesproken tijdstip 
brengt Aloys de boodschappen bij u 
thuis. Betaling -ook met pin- vindt 
plaats aan de deur. Lekker makke-
lijk toch? 

info@vreelandbode.nl

Wilt u adverteren 
in de Vreelandbode? 

Mail naar:  

Op de Horecava 2018 hebben leer-
meester Vincent van Wegen en leerling 
Damian Moes van De Nederlanden 
het Nederlands kampioenschap 
Leermeester-leerling gewonnen, 
het bronzen koksmes. De jury prees 
de continuïteit van de vier-gangen. 
‘Mindblowing’, aldus voorzitter Roger 
Rassin. Van harte gefeliciteerd met 
deze prestigieuze prijs!

De Nederlanden wint Bronzen Koksmes
Professionals 
voor tijdelijk met 
de kwaliteiten 
voor vast op uw
marketingafdeling  

De top op elk niveau 

Amsterdam - Eindhoven    www.sms-intermediair.nl 

Chris Witteveen 06 - 54 34 00 00

De VreelandbodeDe Vreelandbode

Online besteld en thuisbezorgd 
door Dagwinkel

Op Kerstavond speelde mu-
ziekvereniging OrVeO tradi-
tiegetrouw kerstliedjes door 
het dorp en –op verzoek bij 
mensen thuis.  De bekende 
Vreelandse gezichten waren, 
na de fusie met fanfarecorps 
Oud Over, aangevuld met 
‘nieuwe’ muzikanten. 
De sterren werden van de he-
mel gespeeld. Wat een unieke 
traditie!
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MonumentIn breidt uit en verhuist

Reizende Heiligen in de kerk

De Vreelandbode
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Het favoriete rondje van....

Sim van der Spoel

Maestro Jules Onthult

Nieuwe website over Buurtpreventie

Jaarlijkse onderlinge wedstrijden DOS
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