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Levensbestendigheid Vreeland
We hebben er al eerder over geschreven, de
Dorpsraad is bezig om in kaart te brengen hoe levensbestendig ons dorp is. Dat wil zeggen, welke
mogelijkheden biedt Vreeland aan de inwoners van
jong tot oud. We zijn daarbij benieuwd naar uw mening en of er punten zijn waar we extra
aandacht aan zouden moeten geven.
U kunt uw input sturen naar:
info@dorpsraadvreeland.nl.

het wel mee? En wat is uw mening over een aquaduct onder de Vecht? Als dat er komt, hoe zou het
eruit moeten zien? En we willen graag horen hoe
Vreelanders denken over de plannen voor de vaarverbinding vanuit Loosdrecht met een sluis door de
A. Lambertzkade naar de Wijde Blik.

Bericht
van de
Dorpsraad

Thema- avond & borrel. Met oppas!
En er is meer waar we graag uw visie op en mening
over horen, dat willen we doen tijdens de jaarlijkse
thema-avond. Op vrijdag 15 november willen we
graag met u praten over de volgende onderwerpen:
Is er in ons dorp veel hinder van Schiphol of valt

Drie belangrijke thema’s waar we ons
als Dorpsraad het komende jaar mee
bezig gaan houden. Na een korte uitleg
per onderwerp houden we een peiling
voor alle drie de thema’s. Daarna zorgen we voor
een drankje en muziek. En: wij regelen oppas! Dus
save the date, kom met het hele gezin: vrijdag 15
november om 19.00!
Lees verder op pagina 5

Vreelandse boeren protesteren mee

Wederom een dubieus record in de landelijke pers over onze
flitsende palen op de N201! Hebben de werkzaamheden aan
de grote brug en het boerenprotest het verkeer de afgelopen
weken nu eindelijk wat afgeremd? Onze boeren kwamen
overigens zonder het verkeer onnodig in gevaar te brengen
ook in actie. Lees verder hoe Annebel van der Paauw van
‘oervreelandse’ een ‘nieuwe buurvrouw’ is geworden en hoe
Corrie Zehenpfenning Facebook heeft ontdekt voor haar bijzondere fotoverzameling. Glazenwasser Ewald de Boer geeft
een heldere kijk door onze ramen en de Kinderpost staat vol
vrolijke familieportretten van de Peuterspeelzaalkindertjes.
En terwijl de beeldhouwclub de hamer en beitel weer heeft
opgepakt na het zomerreces vragen we ons af wat KO IJS nu
eigenlijk in de wintermaanden doet? Bovendien is er, weer
of geen weer, genoeg te doen om eropuit te gaan. Met of zonder griepprik van dokter Klever gaan we er in deze oktober
maand vol gas tegenaan! Spreekwoordelijk dan uiteraard…

“We zitten in de gevarenzone”
De Vreelandse boeren hebben de afgelopen weken van zich laten horen. Zowel in Utrecht als in
Bilthoven en Den Haag. Met hun trekkers gingen ze
het land door om hun gelijk te halen. Even snel het
stikstofprobleem oplossen en de veestapel halveren
is onhaalbaar. We spraken met de veehouders Simon
en Jeroen van der Paauw en met Kees van der Lee. De
bedrijven van deze boeren grenzen aan een Natura
2000 gebied. Ze zitten naar eigen zeggen ´in de gevarenzone´.
Simon: “Het zijn turbulente tijden. Dat stikstofprobleem heeft ons echt overvallen. Opeens kwam
het RIVM met het stikstofverhaal, dat nu weer in
twijfel worden getrokken. Dus de alarmbellen beginnen alweer te rinkelen. We hebben nu 55 koeien en 670 geiten. Daar hebben we een vergunning
voor en we hopen dat dat zo blijft. Aangezien de
melkprijs nog steeds te laag is - de winst wordt in
de supermarkt gemaakt - hebben we dit quotum
nodig om ons bedrijf draaiende te houden en alle
nodige investeringen te doen. Vergeet niet dat we
de afgelopen jaren al heel wat regelgeving over ons
heen hebben gekregen.”

Redelijke reactie provincie Utrecht
Zoon Jeroen van der Paauw, de beoogde opvolger van vader Simon, was 14 oktober met JanWillem van Schaik, Tom Schordijk, Cor Velthuis
en Dennis Randeraad (zie foto) met de trekker
naar het Provinciehuis in Utrecht. Hij vertelt:

Van de redactie

“Het was een bijzondere ervaring. We moesten
best lang wachten voordat iemand naar buiten
kwam. De uitspraak was redelijk wat betreft de
vergunningen. Wie nog ruimte in de stallen heeft,
mag uitbreiden, mits er extra fosfaatrechten worden gekocht. Over het stikstofbeleid hebben ze
geen toezeggingen gedaan. Er waren honderden
boeren die zorgen hadden over de toekomst van
hun bedrijf.” Gedeputeerd Hanke Bruins Slot van
Landbouw wilde eerst overleg met de minister om
afspraken te maken over extern salderen. Daarbij
neemt een bedrijf dat meer stikstof wil uitstoten
de bestaande en vergunde stikstofrechten over van
een ander bedrijf. Voor intern salderen geldt geen
peildatum. Ook dit was voor de aanwezige boeren
verhelderend.
Lees verder op pagina 4

GRIEPVACCINATIE
DINSDAG 26 november 2019
16.00 UUR – 18.00 UUR
PRAKTIJK DR. KLEVER
MAARTENPLEIN 11 VREELAND
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Agenda
26 okt. Brugborrel 16.00 uur bij Van Leerbrug
27 okt. Wintertijd 03.00 uur
28 okt. De Vreelander creëert... Meike v.d. Brink,
Dorpshuis, 20.00 uur
29 okt. Buurtkamer, Dorpshuis, 10.00-12.00 uur
2 nov. Allerzielen, Sint Nicolaaskerk, 17.30-18.30 uur
5 nov. Buurtkamer, Dorpshuis, 10.00-12.00 uur
10 nov. Podium Vreemdland, Grote Kerk, 16.00 uur
11 nov. Sint Maarten
12 nov. Buurtkamer, Dorpshuis, 10.00-12.00 uur
12 nov. Ophaaldag PMD afval (oranje container)
16 nov. Oud papier ophalen (blauwe container)
15 nov. Dorpsraadvergadering (met oppas),
Dorpshuis, 19.00 uur
19 nov. Buurtkamer, Dorpshuis, 10.00-12.00 uur
23 nov. Intocht Sinterklaas, 16.00 uur

Kerkdiensten
27 okt. 10.00 uur
3 nov. 10.00 uur
10 nov. 10.00 uur
17 nov. 10.00 uur
24 nov. 10.00 uur

ds Doddy van Leeuwen (wintertijd)
Fred Flantua
Andre Wingelaar
ds Henriette Dunne uit Abcoude
ds Jan Rinzema

Sinterklaas komt!
Op 23 november om 16.00 uur kloppen weer veel
hartjes vol verwachting… Sinterklaas komt dan
met de stoomboot aan in Vreeland! Met al zijn
pieten natuurlijk, die klimmen in de mast, buitelen
over het gras en pepernoten uitdelen aan de kindjes. Kom allemaal naar Duinkerken voor deze feestelijke traditie, zing alle sinterklaasliedjes mee met
OrveO, haal Sint hartelijk binnen en loop allemaal
achter de Sint aan naar het Dorpshuis, waar hij alle
kindjes een handje en wat lekkers geeft.

Colofon
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Belangrijke telefoonnummers en adressen
Huisarts Vreeland
P.H. Klever, apotheekhoudend. Tel.: 0294-231410, bereikbaar ma. t/m vr. van 8.00- 17.00 uur
Voor acute medische zorg tijdens praktijkuren tel.:
0900-1515. Buiten openingstijden tel.: 0900-9359
(Huisartsenpost Gooi en Vechtstreek).
Zie website huisartsenpraktijkvreeland.nl
Gemeente Stichtse Vecht
tel.: 0346 25 40 00/ www.stichtsevecht.nl
Open: ma t/m vr 09.00-12.00 uur
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 Dennis de Jong, Ruiterstraat 5, 3633AV,
Vreeland, info@dorpsraadvreeland.nl
www.dorpsraadvreeland.nl
Dorpshuis Vreeland
tel.: 0294-234 750 www.dorpshuis.nl
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
Open van 07.00 uur tot 20.00 uur.
Onze service-uren zijn op ma, di, woe, van 13.0017.00 uur, vrijdag van 13.00-20.00 uur en op
zaterdag van 11.00-15.00 uur.

Gezondheidscollectief

Vreeland
Fetha 3
* 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
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Ouderwets genieten op de Vreelandse Kerstmarkt

De dagen worden korter, het is weer tijd voor
stamppot, haardvuurtjes en pepernoten. Dat betekent ook dat achter de schermen de voorbereidingen voor de Vreelandse Kerstmarkt in volle
gang zijn.
Want ook dit jaar zal Vreeland een paar dagen na
het vertrek van de Sint worden omgetoverd in een
sfeervol kerstdorp. De Kerstmarkt vindt plaats op
zaterdag 7 december. Vanaf 15.30 uur zijn bezoekers welkom en staan de kraamhouders klaar met
wat lekkers te eten en drinken, kerstcadeautjes en
nog veel meer. Kortom, het belooft weer een ouderwets gezellige middag en avond te worden. Dus
reserveer 7 december a.s. vast in uw agenda!

Voor elk wat wils
De goed gevulde kramen staan verspreid over de
Breedstraat en Duinkerken. Of u nu komt voor
kerstinkopen of voor een gezellig hapje en een
drankje, op de Vreelandse Kerstmarkt is er voor
elk wat wils: Antieke kerstdecoraties, handgemaakte sieraden, unieke babykleertjes, vintage da-

meskleding en bijzondere woondecoraties. Maar
ook wijn, chocolaatjes, olijfolie en fijne kramen
met soep, oesters, vers gerookte zalm en niet te
vergeten de heerlijkste Indonesische happen.

Traditioneel
Overige, traditioneel terugkerende onderdelen op
de Kerstmarkt zijn de kerstman en zijn rendier, exposities van Vreelandse kunstenaars, kerstversiering knutselen voor kinderen en overal sfeervolle
muziek. De bar is geopend voor iedereen die zin
heeft in een drankje en natuurlijk worden er ook
dit jaar weer kerstbomen verkocht op een centrale
plek bij de brug.
Handig om te weten
De Vreelandse Kerstmarkt op zaterdag 7 december a.s. is geopend
van 15.30 tot 19.30 uur en vindt
plaats in de Breedstraat en op
Duinkerken. Toegang is gratis en
parkeren kan op het Sperwerveld
aan het begin van het dorp.

De Werf 4-%, Loenen a/d Vecht, 0294 - 23 22 40

elektrawerken, loodgieterswerkzaamheden,
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Foto van de maand
Op de Vreeland Vroeger en Nu facebookpagina
worden wekelijks de mooiste foto’s gepost. Deze
keer een historische foto met een link naar de actualiteit: De Provinciale brug wordt nu schoongemaakt en vanaf 1 november geschilderd. Een actueel moment om de foto uit de jaren ‘40 te zien die
Corrie Zehenpfenning gepost heeft. Hier zien we
schilder Jan van Zalingen die met zijn vier zoons de
Van Leerbrug schildert. Duidelijk nog geen Arbowetgeving in die dagen! En geen hoogtevrees voor
de Van Zalingens!

Uittips met kids
In de regio Gooi en Vechtstreek zijn er de komende weken veel leuke activiteiten voor kinderen.
Wat dacht je van: Zaterdag 26 oktober of zondag 10
november - Het open kinderatelier bij het Singer-

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

museum in Laren.
- Van 5 oktober tot en met 1 maart - Kruip in de
huid van een echte radiomaker in de KinderRadioFabriek van Beeld en Geluid.
- Kom een keer per maand discozwemmen bij
zwembad Kikkerfort in Breukelen.
Kijk voor meer tips op www.vvvstichtsevecht.nl.
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Vreelandse boeren protesteren mee
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www.lokaalzuid.nl
0294230230 | 0654207354

* oplossen van klachten
* meer rust in je hoofd
* betere nachtrust
* minder stress
Kerkplein 2
06-22984224

Vo e t r e f l e x t h e ra p i e

Renate Vermeijs & Gerard Versteeg
Nieuw-Loosdrechtsedijk 16
1231 KX Loosdrecht
Monument in

info@monumentin.nl / www.monumentin.nl
035-208 02 63 / 06-152 38 787

Ontwerp in

info@ontwerpin.nl / www.ontwerpin.nl
035-208 26 34 / 06-152 46 460

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

No farmer, no food
Woensdag 16 oktober was het voor de tweede keer
raak. Dit keer ging ook veehouder Kees van der
Lee mee. Kees heeft 65 koeien. En maakt zich ook
zorgen. Hij vertelt: “Dat de provincie Utrecht nu
stelt dat we mogen uitbreiden heeft voor mij geen
zin. Ik heb nog plaats in mijn stal voor 5 extra koeien, maar mijn melkrobot kan precies 65 koeien
aan.” Kees zette bij de eerste boerendemonstratie
op 1 oktober jl. zijn trekker bij het BP station met
het opschrift ‘No farmer, no food’. Hij vervolgt:
“Het is altijd weer de vraag wat er op ons afkomt.
Den Haag komt met de ene maatregel na de andere en die vergen altijd investeringen. Soms zitten
die maatregelen elkaar ook in de weg. Hadden we
eerst CO2 en fosfaat, nu komt stikstof er weer bij.
Inmiddels rijzen de energiekosten de pan uit en
blijft de melkprijs per liter onder de 35 cent. Ik heb
gehoord dat de prijs volgend jaar ook niet omhoog
gaat. Consumenten praten wel milieuvriendelijk,
maar voor het schap nemen ze de goedkoopste
zuivel. Als het zo doorgaat lopen we tegen een
muur op.”
Zwarte Cross
Kees is zeer te spreken over de demonstratie
woensdag 16 oktober. Hij vertelt: “Het was gewel-

dig. Het leek net de Zwarte Cross. De sfeer was
gemoedelijk en soms ook feestelijk. Wel laf dat de
regering zich niet liet zien. We moesten het doen
met de partijen van Wilders en Baudet. Op het
nieuws werd gezegd dat de stemming grimmig
was, maar daar heb ik niks van gemerkt. Ik snap
niet dat we ons niet gewoon kunnen houden aan
de stikstofnormen van de omliggende landen. Als
we dat doen, hebben we helemaal geen probleem.”
Jeroen vult aan: “We waren met zo’n zestig boeren
uit de omgeving. Dus van Vreeland tot Abcoude.
Vanuit Loenersloot zijn we langs het kanaal naar
Breukelen gegaan waar we de A2 hebben genomen. Toen eerst Bilthoven en daarna naar Den
Haag. Het was een heel avontuur. Op het nieuws
werd de sfeer inderdaad nogal grimmig afgeschilderd, maar dat was zwaar overdreven. Ja, er zijn
een paar rotjes afgestoken, dat was alles. De politie
was ook heel sympathiek. Nu maar hopen dat de
halvering van de veestapel van de kaart gaat. En ik
hoop dat er opnieuw wordt gekeken naar de metingen van het RIVM.”
Simon tot slot: “Laten we gewoon kiezen voor een
natuurlijk verloop. Het afgelopen jaar zijn er al
1000 boeren gestopt, veelal vanwege hun leeftijd.
Als de regering met een goede afvloeiingsregeling
komt, dan gaat de veestapel vanzelf omlaag.”
C.L.

Allerzielen in de Grote- of Sint Nicolaaskerk
Allerzielen is een gedenkdag uit de katholieke traditie waarbij overledenen herdacht worden. Het
wordt elk jaar gevierd op 2 november, de dag na
Allerheiligen.
Op 2 november is de Grote- of Sint Nicolaaskerk
te Vreeland open. Iedereen is tussen 17.30 en 19.30
uur welkom om een kaarsje te branden, ter nage-

dachtenis aan een bijzonder iemand. En om het
leven te vieren. Een gelegenheid om dierbaren die
gemist worden te herdenken. Voor kinderen die
hun dierbare(n) willen herdenken, zijn er briefjes
om te schrijven.
Ook is het mogelijk om een muziek nummer te laten horen (nummer van een CD of op uw iPhone).

Meespelen in een blaasorkest
Wil je ook eens meespelen in een echt blaasorkest?
OrVeo maakt het voor je mogelijk. Klarinettisten
gezocht!
Speel je (pas) klarinet, of heb je gespeeld en wil je
het best weer oppakken? Kun je redelijk noten lezen en wil je wel eens lekker blazen in een echt orkest? Kom dan naar een gezellige houtblaas-workshop o.l.v. Marjolein Porton. Je bent welkom in ‘t
Web in Loenen op zondag 17, 24 november en 8
december, van 14.00-16.00 uur. Neem je klarinet
mee, of vraag ons om een instrument. Dat verzorgen we graag voor je.

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

Foto: Maarten Bootsma

Nog meer hout?
Ook fagottisten, hoboïsten, fluitisten en saxofonisten die zin hebben, je bent van harte welkom. Bij
voldoende belangstelling organiseren we aparte
workshops per instrumentgroep: meld je vóór 10
november bij: blazen@orveo.nl.
Op 15 december kunnen we het resultaat laten
horen in de Pauluskerk te Breukelen, wie wil kan
dan meespelen! ‘s Middags vanaf 15.00 uur. Hoe
gaaf is dat!
Extra informatie: Elise Hulsman: 06 12264784.
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Parkeerplaatsen Sperwerveld pas in 2021
De gemeenteraad heeft, na het college van burgemeester en wethouders, ook ingestemd met de
plannen van de Dorpsraad voor het Sperwerveld.
Er komt geld om parkeerplaatsen en een TOP, een
Toeristisch Overstap Punt, aan te leggen. Op een
TOP kunnen mensen parkeren en overstappen op
fiets- en wandelroutes. Naast het oplossen van het

parkeerprobleem in het dorp wil de gemeente het
nieuwe TOP ook benutten om de bijzondere geschiedenis van het Sperwerveld te vertellen. Zoals
het verhaal van kasteel Vredelant en informatie
over de bunker van de Hollandse Waterlinie.
Kleine kanttekening bij dit positieve nieuws is dat
we er nog even op moeten wachten. Het geld komt
pas in 2021 beschikbaar. Volgend jaar worden de
details verder besproken.

Sterren van Vreeland nieuws
Herinnering: De Vreelander creëert:
Op maandag 28 oktober vertelt Vreelandse poppenspeelster Meike van den Akker wat haar drijft
en succesvol maakt! Carien Westerveld gaat haar
interviewen.
Op 2 november is van 16.00-17.00 uur haar familievoorstelling: ‘Wolk in de Kerk’ voor kinderen
vanaf vier jaar in het Oude Kerkje in Kortenhoef,
zie voor info en kaarten: www.kunstaandedijk.nl.

THEO SCHUMACHER .NL
MEESTERSCHILDER
+++

Tel. 0294 - 23 09 61

Podium Vree(md)land:
€ 15,-, kinderen tot 18 jaar gratis.

Wereldpremière: Op zondag 10 november vindt
van 16.00-17.30 uur het eerste concert van de
tweede serie Podium Vree(md)land plaats in de
Grote Kerk. De geniale Goldbergvariaties van
J.S. Bach worden ingeleid door dorpsgenoot Peter Prommel en uitgevoerd door twee van zijn
sterleerlingen en collega’s: Rachel Xi Zhang en
Laurent Fumito. De bewerking voor twee marimba’s en een vibrafoon is gemaakt door Rachel
Xi Zhang. We zijn dus getuige van een Wereldpremière in Vreeland. Peter Prommel maakt ons
wegwijs in de muziek en na afloop genieten we
met elkaar van een drankje en wat nootjes. Entree

Sterren soep:
De Sterren hebben nog een paar liter soep in de
vriezer. Met de verkoop hiervan willen we de financiën voor de Buurtkamer dekken. We gebruiken voor het merendeel lokale producten van de
eigen volkstuinen.
Steunt u ons initiatief? Bestel dan nu uw Sterrensoep in de smaken: tomaat, courgette of pompoen
voor € 7,50 per liter op info@sterrenvanvreeland.
nl, of kom dinsdagochtend tussen 10-12 in de
Buurtkamer in het Dorpshuis langs. Voor kerst
maken we een nieuwe voorraad KerstSterrenSoep.
Het Vreelandse voorgerecht is dus al geregeld.
Versterking Sterren-communicatie gevraagd:
Wie heeft zin de Sterren te helpen met (pers)berichten, social media, interviews etc.?
Ons doel is de creatieve talenten van Vreelanders
zo met ons dorp te delen dat we nog gezelliger en
socialer worden! Interesse? Stuur graag je mail
naar info@sterrenvanvreeland.nl.

Werkconferentie in teken van eenzaamheid
Op zaterdag 16 november 2019 vindt in de Grote
kerk in Vreeland de achtste werkconferentie kerken Stichtse Vecht plaats. De inloop is om 09.30
uur, start is om 10.00 uur. Alle kerkgenootschappen maar ook bewoners en organisaties zijn harte
welkom. Hetty Veneklaas, wethouder, praat de genodigden bij over de ontwikkelingen in het sociaal
domein met als accent de aanpak van de eenzaam-

heid. Betsy Nobel, dorpskerkambassadeur PKN en
predikant geeft een toelichting op de sociale en culturele rol van kerkgebouwen in de kernen. Welzijn
Stichtse Vecht informeert ons met een ervaringsdeskundige over de aanpak van de eenzaamheid in
de kernen. Interesse om deze werkconferentie bij
te wonen? Meld u dan s.v.p. voor 10 november aan
via e-mail: doa@hetnet.nl.

De herfst staat voor de deur en dat doet ons gezellige
dingen verzinnen voor de donkere dagen van het jaar.
Kom naar een van de gezellige zondagen in de Lounge
van de Nederlanden, de open haard staat aan.
DATA
Zondag 10 november 2019 om 16.00 uur
Zondag 01 december 2019 om 16.00 uur
Zondag 12 januari 2020 om 16.00 uur
Zondag 09 februari 2020 om 16.00 uur
INHOUD ARRANGEMENT
Glas cava met een oester á la Wilco
2 kleine gerechtjes (1 koud, 1 warm)
2 glazen wijn bijpassend bij de gerechtjes
Tafelwater plat of bruisend
€ 37.50 per persoon
Reserveren via info@nederlanden.nl of 0294 232326
Met een culinaire groet,
Wilco & Caroline Berends
Tel. 0294 23 23 26 www.nederlanden.nl

Maak een wandeling naar Loenen en drink een
lekker kopje koffie bĳ Scharlei. Dorpsstraat 31.
Open van 8.15-16.00 uur,
weekend van 09.00-16.00 uur.
Maandag gesloten.
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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

Bedrijvigheid
Glazenwasser Ewald de Boer
‘Vreeland is een mooi en gezellig dorp’
Veel Vreelanders kennen glazenwasser Ewald de
Boer (31) al. Al was het maar omdat hij eens per twee
maanden bij steeds meer bewoners de buitenboel
komt lappen. De jonge ondernemer heeft inmiddels
een bedrijf met 3 medewerkers, onder wie zijn 28-jarige broer.
Ewald vertelt: “Na de Havo ben ik een ICT opleiding gaan volgen, maar dat beviel me niet. Tijdens
mijn schooltijd werkte ik al als glazenwasser. Dat
lag voor de hand, omdat mijn vader dit beroep
ook uitoefent. Toen ik 21 jaar was heb ik de knoop
doorgehakt en ben ik voor mezelf begonnen. De
afgelopen 10 jaar ben ik fors gegroeid. Regelmatig neem ik klanten over van glazenwassers die
ermee stoppen, zoals bijvoorbeeld Wil Blum, ooit
glazenwasser in Vreeland. We werken nu voornamelijk in de Gooi- en Vechtstreek.”

Voor een verrassend assortiment:
- BOERENKAAS
- NOORD-HOLLANDSE KAAS
- GEITEN KAAS
- BUITENLANDSE KAAS
- MINDER VETTE KAAS - MINDER ZOUTE KAAS
Vreelandbode jubileum actie: bij besteding
vanaf € 10,- is eerstvolgende € gratis,
dus € 11,- wordt € 10,- enz.!
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

Kort Nieuws
Dartvoetbal
Het Jeugdpunt Stichtse Vecht heeft niet alleen het dartvoetbal op het dorpsfeest gesponsord, maar ook de
prijzen! De winnaars krijgen een cadeaubon voor een
sportwinkel! Eerste prijs is voor Lune van Dijk, met 90
punten. De tweede prijs voor Duuk van Dijk met 86
punten, en de derde prijs is voor Kalle Kuijpers, met 81
punten. Gefeliciteerd! De prijs komt snel naar jullie toe.

Netjes werken
Dat zijn bedrijf zo floreert komt volgens Ewald
omdat hij ‘netjes werken’ als prioriteit heeft.
Ewald: “Daarnaast komen we onze afspraken na,
hebben we goed contact met de klanten, bestrijden
we spinnen met biologische middelen en reinigen
we ook houtwerk.” Ewald is enthousiast over zijn
werk. Gemiddeld krijgt hij er 10 tot 15 klanten
per week bij. De combinatie van glazenwasser én
ondernemer past hem goed. Over zijn privéleven
is hij ook goed te spreken. “Ik woon samen met
Roos in Hilversum, waar ik ook mijn bedrijf heb.

Roos regelt de logistiek voor dj’s. En dat levert
wel eens een leuk reisje op, zoals afgelopen zomer
naar Ibiza. En ja, dan ga ik natuurlijk ook mee!”

Toekomstdromen
Als we de jonge ondernemer naar zijn toekomstdroom vragen twijfelt hij even: “Eigenlijk ben ik
nu dik tevreden. En ja, ik denk wel na over later.
Dat betekent dat ik nu flink spaar om op termijn in
vastgoed te investeren. Als zelfstandig ondernemer
moet je ook aan de verre toekomst denken!” Meer
informatie is te vinden op
www.edeboerglazenwasserij.com.
C.L.

Kwajongens met een goed gelukte grap!
Nog steeds stralen Wilco Berends en Remko Daalder
als ze praten over ijssalon Ko. Het begon als een leuk
idee, om er ‘voor de fun’ iets bij te doen.
Beiden komen natuurlijk uit de horeca: Wilco
is chef-kok van De Nederlanden, en Remko had
restaurant Daalder in de Jordaan, hij is nu wijkagent in Hilversum. Ze huurden het pandje van
Hans Lugt en Belleza die alle medewerking gaven,
richtten het in en probeerden het allerlekkerste
ijs te maken. Ze wilden geen concessies doen aan
de kwaliteit: alleen puur natuur, geen smaak- of
kleurstoffen, gewoon alleen maar top-ijs. Wilco:
“We wilden smaken maken waarover gepraat
werd. Dat lukte, met smaken als pandan- en basilicumijs. Ook de toppings maken we natuurlijk
zelf.” Met wat geluk hoopten ze per week zo’n 450
ijsjes te kunnen verkopen.
Hartelijk lachen ze om het resultaat: de eerste
week, vanaf half mei, verkochten ze al 4000 ijsjes!
De weken daarna ging dat maar door, zo’n 2000
ijsjes gemiddeld. Het liep uit de hand. Remko vertelt: “Ik begon om 4 uur ’s nachts ijs te maken,
Wilco nam dat om 7 uur over, naast ons dagelijkse
werk. Er moesten extra vriezers en ijsbakken komen, en vooral extra personeel.” Gelukkig vonden
ze een heel goede ijsmaker, Valeria, die het precies
zo kan als zij willen. En met nog 12 andere personeelsleden draaide de zaak heel erg goed. De mensen kwamen uit Vreeland, Nederhorst, Loenen,
Breukelen en Maarssen, ze fietsten ervoor om en
bezetten het kruispunt voor de zaak, dat min of
meer een plein werd.
De mannen zijn tevreden. Ze hadden er goed over
nagedacht, en het pakte nog beter uit. Wilco: “In
’s-Graveland werd ik een keer aangesproken: ‘hé

jij bent toch die man van die ijswinkel?!’ Prachtig,
net wat ik had gehoopt!”. Remko: “Het was gewoon een supergaaf eerste seizoen!”
En nu, hoe nu verder? Het pandje is in de winter
te huur voor elk goed idee dat daar past, uiteraard
alleen met toestemming van eigenaar Hans Lugt
en de andere huurder Belleza. Ook komend seizoen gaan Wilco en Remko verder, op de eerste
mooie dag in april gaat ijssalon Ko open, uiterlijk op KO-ningsdag. Ze zoeken nog een mobiele
elektrische ijswagen voor feesten en partijen, het
schoolplein, het strand... Ze fantaseren over een
hele keten Ko-ijssalons, en beginnen heel hard te
lachen. Wie weet… Voor Sinterklaas en Kerstmis
is vanaf 1 november ijs te bestellen via de website:
www.kovreelandijs.nl.
M.S.
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Vreelandse Hobbyclubs

Voor drukwerk dat
communiceert

Nieuw Walden 6
1394 PB Nederhorst den Berg
Tel. 0294 - 256200
info@dunnebier.nl
www.dunnebier.nl

De Beeldhouwers
door Pauline van der Hoeden
Op donderdagavond in het Dorpshuis komt bij de
entree een zweem van geurend hout je tegemoet.
Een aritmisch maar niet onprettig getik van hamer
en beitel klinkt uit het gangetje meteen rechts.
Daar wordt aan vier professionele werkbanken,
die ruimte bieden voor acht, gepassioneerd gewerkt. Vanavond zijn ze met vijf man want Wim
van Leeuwen, Gert Immerzeel en Jan Korssen zijn
verhinderd. Hans Peters, Wim van der Lee, Reinko Abels, Theo Petri en Bram Schoe zijn er wel en
vertellen ieder hun verhaal achter deze hobby en
over de fijne kneepjes van dit vakmanschap.

Beeldhouwen of Houtsnijden?
Reinko, sinds tien jaren de ‘touwtrekker’, vertelt dat
deze hobbyclub zo’n dertig jaar geleden is ontstaan
vanuit het cursusproject Beeldhouwen. Deze werd
op de zolderruimte van de voormalige Gemeenteschool op de hoek Vossenlaan/Raadhuislaan, wat
toen tevens de functie van dorpshuis had, gegeven
door wijlen Vreelands kunstenaar Joop van Huisstede. Joop is daarna doorgegaan met een kleinere
groep hobbyisten. Timmerman Bram Schoe uit Loenen, sloot zich toen al aan en is daarmee de ‘oudste’
gediende van de huidige club. Inmiddels wordt er
enkel nog met hout gewerkt. “Voor beeldhouwen
uit steen of andere materialen is hier bovendien niet
echt ruimte”, zegt Reinko. Oer-Vreelander Wim van
der Lee grapt: “Eigenlijk heten we dan ook H.H.V.V.
ofwel ‘HoutHakkers Vereniging Vreeland’!”
De (on)eindige mogelijkheden met hout
De mogelijkheden met houtsnijden zijn talloos
maar hout heeft ook beperkingen. Belangrijke factoren voor het eindresultaat zijn het type
houtsoort, vorm en uiteraard wat de houtsnijder
ermee doet. Omdat het een natuurproduct is komen deze kunstenaars ook vaak voor verrassingen
te staan. Knoesten, rotte plekken en bijvoorbeeld
broze delen maken het werk voor de meesten juist
zo uitdagend. Een 100 jaar oude taxus met een bijzonder nervenpallet, een omgewaaide linde met
mooi witgeelgekleurd hout uit de tuin van Kees
Beelaerts maar ook afgedankte meubelonderdelen zijn voorbeelden van het basismateriaal waarmee gewerkt wordt. Bram werkt vanavond aan
een stukje grillig drijfhout uit de Vuntus plas. “Ik
laat me leiden door de abstracte vormen en weet
nog niet waar het op uit gaat komen,” zegt hij bescheiden. Met zijn jarenlange kennis en ervaring
en een indrukwekkende serie beitels en gutsen
wordt Bram gezien als de informele ‘leermeester’
van het gezelschap. Theo en Hans zijn de laatsten
die zich hebben aangesloten en beamen dit. Wim
van der Lee werkt graag met een voorbeeld en gutst
vandaag met grote precisie een afbeelding op een
voormalige traptrede van merantihout. Reinko, die
tien jaar geleden gewoon eens is binnengestapt, laat

Van links naar rechts: Hans Peters, Wim van der Lee,
Reinko Abels, Theo Petri en Bram Schoe. Niet op de foto:
Wim van Leeuwen, Gert Immerzeel en Jan Korssen

een speculaasplank zien die hij uit een eikenplank
heeft gemaakt maar bewerkt net zo goed een oud
scheepsonderdeel tot kunstwerk. Theo heeft vanuit een afgedankte tafelpoot een voorstelling van
drie ranke lijven gemaakt. Interieurspecialist Hans
werkt het liefst zonder voorbeeld en laat zich inspireren door zijn creatieve brein en het materiaal
dat voorhanden is. Je zou het kunnen vergelijken
met koken, de één houdt ervan zich strikt aan een
recept te houden, de ander maakt iets van wat er
toevallig in de ijskast ligt. Alles mag en alles kan wat
dat betreft, en dat is ook waar het om gaat bij deze
mannen.

Kunstenaars zonder pretenties
Halverwege de avond, na een uur noeste arbeid
serveert Nelly koffie en zegt “Ik heb ze al menig
maal aangeboden dat ze hier mogen exposeren.
Echt prachtig toch wat deze heren maken!” Voor
Vreelander en Bussumer lijstenmaker Theo Petri
staat echter de gezelligheid die deze groep biedt
voorop. Met het 750 jaar Vreeland feest hebben
ze meegedaan aan de expositie in de voormalige
EVAB garage waar menigeen zich heeft kunnen
verwonderen over dit heimelijk verborgen talent.
Nee, ze verkopen hun kunstwerken in principe
niet, hoewel bij sommigen het huis wel vol raakt
met de geproduceerde creaties. Het mag gezegd;
het is indrukwekkend wat deze heren zo zonder
enige pretentie weten te maken op de donderdagavond in het Dorpshuis. Jammer, maar misschien
is dat wel de kracht van deze club? Wie weet kan
Nelly of iemand anders ze toch nog overhalen tot
een expositie zodat we er allemaal net zoveel plezier
van hebben als zij op hun donderdagavond!
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Boerenkaas
Boerderij-ijs
Rondleiding

Bed & Breakfast
Groepsaccomodatie
Vergader- en
ontvangstruimte

Kidsredactie

Deze keer hadden we een hele speciale Kidsredactie met kinderen van de peuterspeelzaal.
Zij vertelden en tekenden over een thema waar
ze de laatste tijd veel mee bezig waren.

Ik en mijn familie

Ik en mijn familie! Dat is ons thema deze weken bij
de peuterspeelzaal. Wie zit er eigenlijk allemaal in
onze families?
Nigtevechtseweg 186 – 188, 3633 XX VREELAND
0294-251668/06-51798045
www.dewilligenlogies.nl of www.dewilligenkaas.nl

Mama, papa, broers en zussen, maar wie nog meer?
Heb je huisdieren, zo ja welke? Of wil je misschien
een huisdier? Ga je vaak op bezoek bij opa en oma?
Groter, kleiner, jonger of juist ouder, we kletsen over
alles en maakten een mooie familieboom met foto’s.
We laten de leuke knutselwerkjes zien van: Kenzi,
Zoë, Rosalie, Elina, Thijs, Livia, Roos, Fien en Lieve.

Lapjeskatten

De roze lapjeskat van Zoë (3 jaar) en de blauwe lapjeskat van Kenzi (3 jaar) jammer dat ze niet echt zijn
want ze zien eruit om te knuffelen!

De familie van Livia
Kunstenaar Fien

Onze lieve kunstenaar Fien (2 jaar) Kleuren kan ze
en dat is zeker te zien aan dit fantastische familieportret!
Broer Sam, papa, mama en de lieve hondjes Idde en
Jip (jip is weggelopen van de knutsel..) zijn met veel
liefde ingekleurd.

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

4 nov.: Italiaans.
6 nov.: Leerbewerken,
maak een unieke portemonnee.
20 nov.: Kerstetagere maken.
23 nov.: Sieraden maken /
Happy Santa & Christmas.

Wat een mooi familieportret weer, dit keer van Livia
(3 jaar).
De lijst moest allemaal verschillende kleuren krijgen
en ze heeft ook een ondergrond gemaakt om op
te staan.
De eerste die werd ingekleurd is de poes: Cheetah!
Cheetah is het nieuwste gezinslid, een hele lieve
baby poes.
Broer Steyn, papa, mama en Livia zelf zijn ook vrolijk
ingekleurd.
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Familieportret van Thijs

Dit prachtige kleurrijke familieportret is gekleurd en
geplakt door Thijs (3 jaar) Papa moest blauw want
dat is een stoere kleur en meisjes houden van roze,
dus dat is mama. Thijs zijn favoriete kleur is goed te
zien, rood!

Gemaakt door Lot, groep 8

Prinsesje Roos

Wauw! De gezellige familie van Roos (2 jaar) Met 2
grote broers Daniël en Alon is Roos echt de prinses
van het stel. Er moest ook duidelijk vermeld worden
wie Roos was in dit familieportret dus dat is er braaf
bijgezet. Papa, mama en een mooie blauwe poes
en het is compleet!
Wij bakken nog op
ambachtelijke wijze
onze pannenkoeken

Lieve en haar Familie

Jaaaaaa Chewie! Chewie is de pup van Lieve (3 jaar)
en speelt sinds kort een belangrijke rol in het gezin.

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

Grote zus Fien en grote broer Robin zitten al op de
grote school en als Lieve 4 jaar is gaat zij daar ook
heen, ze kan niet wachten!
Er is ook een poes te zien op het portret, daar weten
papa en mama niks van, maar die wilt ze eigenlijk
ook heel graag.. Dus wie weet na het zien van dit
portret…

Lapjeskatten

De roze lapjeskat van Rosalie (3 jaar) en de groene
lapjeskat van Elina (3 jaar). Wat een lol plakken met
stofjes, het voelde gek en was leuk om te knutselen
met andere materialen.
Familie

Kidsredactie van november

Op maandag 11 november komen we weer samen.
Zoals altijd gaan we van 14:30 tot 15:30 werken aan
een thema of een onderwerp. We zitten in het lokaal naast groep 4. Vind je het leuk om te komen?
Aanmelden kan via info@vreelandbode.nl. Maar je
mag maandag de 11e ook gewoon binnenkomen.
Hopelijk tot dan?!

Wilt u adverteren in de
Vreelandbode? Mail naar:

info@vreelandbode.nl
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Theaters in de buurt - culturele inspiratie
Dames - Herenkapsalon

“Nog 10 weken en dan
is het kerst! Wij zijn al
aan het plannen. U ook?”
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

De herfst is begonnen en het is weer tijd voor binnenactiviteiten. In ons eigen dorp wordt veel cultureels georganiseerd (vaak door de Sterren van
Vreeland), zowel in het Dorpshuis als in de prachtige Sint Nicolaaskerk met haar goede akoestiek.
Voor wie meer cultuur wil, is er veel te doen in
de buurt. Hier wat tips voor culturele locaties op
maximaal 15 autominuten van Vreeland. Gezien
onze centrale ligging vallen Utrecht en Amsterdam
daar eigenlijk ook onder, maar die laat ik hier even
buiten beschouwing. Dat daar veel te doen is, is wel
duidelijk! Maar had u ooit aan de volgende locaties
gedacht?
In Loenen kunt u elke maand naar een steengoede
film in de Vecht en Angstelkerk, u leest er maandelijks over in de Vreelandbode. De beste cabaretiers
van ons land treden op in Nigtevecht. In de tot theater verbouwde gymzaal organiseert Ben Goes al 15
jaar lang series cabaretvoorstellingen. Een absolute
aanrader! (www.cabaret-nigtevecht.nl)

In Nederhorst den Berg kunt u regelmatig naar
concerten in Het Jagthuis, een sfeervolle boerderij
aan de Middenweg. (www.jagthuis.nl). Ankeveen
heeft een prachtig theatertje in een voormalig kerkje: De Dillewijn. De vrijwillige organisatie weet elke
keer weer een prachtig programma samen te stellen met theater, cabaret, concerten en films! (www.
dedillewijn.nl). Een ander kerkje waar in de winter
prachtige concerten bij kaarslicht worden gehouden, is het oude kerkje in Tienhoven. Kijk op www.
concerttienhoven.nl voor de data van deze unieke
avonden. Net zo’n bijzonder kerkje is dat van Kortenhoef. Hier bruist het van de activiteiten: concerten, lezingen en tentoonstellingen. Deze worden
vaak georganiseerd door de stichting Kunst aan de
Dijk. (www.kunstaandedijk.nl)

In Abcoude is ook al zo’n leuk theater, het Mondriaantheater (www.theaterpietmondriaan.nl).
Hier kunt u vrijwel elke week genieten van een
theater, concert, film of optreden van vaak nationale beroemdheden. Het theater van Weesp, City
of Wesopa, is gevestigd in een prachtig Art Decopand waar ooit een bioscoop in zat. Theater, festivals, evenementen voor jong en oud, het theater
is een belangrijke verbindende schakel in Weesp
en omgeving. Leuk is bijvoorbeeld het ‘Boek &
Film-festival’ eind oktober, waarbij een verfilmd
boek eerst wordt toegelicht door een kenner, waarna de film vertoond wordt. Begin november is er
een Sport-film-festival (www.wesopa.nl). Ook in
het Van Houtenkerkje zijn regelmatig concerten te
beluisteren.
Theater 4en1 in Breukelen is een multifunctionele
zaal in het Cultuurhuis in Breukelen. Hier worden
af en toe concerten of evenementen georganiseerd.
In het ernaast gelegen Regionaal Historisch Centrum kunt u regelmatig aanschuiven bij een Historisch Café met een interessante spreker.

Hoorspelen
Voor meer informatie en
om te bestellen:
www.hoorspelfabriek.nl
Voorstraat 21, Vreeland
tel: 237304

Ook de musea in de buurt organiseren regelmatig
concerten, lezingen of excursies. Meld u eens aan
voor de interessante nieuwsbrieven van het Vechtstreekmuseum en slot Zuylen om hiervan op de
hoogte te blijven. Ook in kasteelmuseum Sypesteyn
in Nieuw Loosdrecht en in het Muiderslot is regelmatig iets cultureels te beleven.
U ziet het, voor jong en oud, voor muziek-, filmof theaterliefhebber, onze directe omgeving biedt
voor elk wat wils voor de komende donkere maanden!
J.J.

THEO SCHUMACHER .NL
MEESTERSCHILDER
+++

Tel. 0294 - 23 09 61

Nederlands spreken oefen je in de Taalkamer
Bij het leren van de Nederlandse taal, is het spreken misschien wel het moeilijkste onderdeel. Een
telefonische afspraak maken bij de dokter, een
praatje over het weer maken of de loodgieter uitleggen waar de lekkage zit; dit zijn voorbeelden
waar veel mensen moeite mee hebben. Herkent u
dit of kent u iemand die het moeilijk vindt om Nederlands te spreken? Kom dan naar de Taalkamer.

In de Taalkamer wordt er samen met vrijwilligers
geoefend om gesprekken te voeren. Aanmelden is
niet nodig. Meer informatie over taalhulp, bel de
Bibliotheek AVV 0346 567682
Maarssendorp: dinsdag 13.15 – 14.45 uur, Bibliotheek Maarssendorp.
Breukelen: donderdag 10.00 - 11.30 uur, Welzijn
SV Het Trefpunt, flat ’t Heijcop 1e verdieping.
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Met hart & ziel: Corrie Zehenpfenning-Kooij
‘Facebook is een mooi archief voor mijn foto-verzameling’
Op de Facebook pagina ‘Vreeland
vroeger en nu’, een initiatief van
oud-dorpsgenoot Jeroen Tang, komen regelmatig mooie foto’s en inhoudelijke bijdragen voorbij van
Corrie Zehenpfenning. Hoe komt
ze toch aan al die foto’s en kennis?
Hoog tijd om eens een bezoekje te
brengen aan Sluisje 9, waar Corrie
nu alweer 40 jaar met veel plezier
woont, samen met haar man Ton.
Corrie begint meteen enthousiast te
vertellen over haar vader die 40 jaar
secretaris was van de muziekvereniging en een groentewinkel in Vreeland had. Hij vertelde regelmatig verhalen over Vreelanders. “Gewoon
onder elkaar, aan de keukentafel”
lacht Corrie “nooit geweten dat ik die
verhalen zo goed kon onthouden.”
Haar interesse voor de geschiedenis van Vreeland
en haar dorpsgenoten was dus al jong gewekt. Ze
heeft later ook nog hun hele familiegeschiedenis
uitgezocht en op schrift gezet. Vanaf haar betovergrootvader, die 250 jaar geleden al op Sluisje 9 in
Vreeland kwam wonen, totaan haar zoon Casper,
die nu 49 zou zijn. Corrie heeft echter weinig familie om dit mee te delen, dus was het delen via
internet een heel goed alternatief om haar archief te
‘bewaren’. “En eigenlijk is dit ook veel leuker, want
je krijgt er ook weer reacties op” mijmert ze.
Het begon allemaal 19 jaar geleden toen haar zoon
Casper overleed. “Ik viel in een gat en zocht wat om
mij bezig te houden en toen kwam mijn buurvrouw
met een oude computer.” In eerste instantie gebruikte Corrie haar nieuwe aanwinst om spelletjes
te doen, maar later ging ze ook dingen uitzoeken op
internet. En voordat ze het wist, werd ze wel handig
met dit enorme apparaat. Lachend “die
computer was nog zo een enorme kast
die je nauwelijks kon sjouwen. Inmiddels is die enorme bullebak vervangen
en is mijn ‘digitale brigade’ uitgebreid
met een chromebook, een tablet, een
laptop met een enorm scherm, een
printer en een scanner.”
Aanvankelijk bewaarde Corrie alle
schriften en foto’s in schoenendozen.
Zo had ze een ‘Katholieke’, een ‘Vreelandse’ en een Privé schoenendoos. De
inhoud is inmiddels helemaal ingescand en de dozen staan op zolder. “Het
is zo lekker opgeruimd nu alles digitaal is, ik heb
ineens veel minder troep” zegt Corrie praktisch.
Haar archief werd in de loop der tijd aangevuld
door huisvriend Willem Mooij die ook heel veel
weet over ‘het andere dorp’ (Loenen). Maar ook

door Anton Niessen, de smid, die zelf niet op Facebook zit, maar wel veel informatie en foto’s heeft
die Corrie voor hem plaatst.
Inmiddels raakt het ‘fotospul’ een beetje uitgeput,
dus nu wil Corrie advertenties uit oude programmaboekjes van de muziekvereniging van haar vader gaan gebruiken. “Dan ga ik uitzoeken wat het
precies is en daar zoek ik dan eventueel een foto bij
om het te duiden.” Dit uitzoekwerk en het online
delen van die informatie met haar dorpsgenoten is
echt haar hobby geworden. “Verder ben ik niet heel
actief op Facebook hoor. Ik heb maar 45 vrienden.
Maar ik heb op deze manier ook oude vrienden teruggevonden. Zo heb ik nu weer contact met een
oude schoolvriendin. Zij reageerde op een foto van
de kleuterschool die ik onlangs op Facebook zette.”
En zo gebruikt Corrie (bijna 75) het fenomeen Facebook precies zoals het ooit bedoeld was.
A.F.

Uitreiking Vrijwilligersprijs 2019
Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde in onze gemeente. Om vrijwilligers in het zonnetje te zetten en
het vele vrijwilligerswerk te waarderen organiseert het
Gilde Stichtse Vecht samen met de gemeente Stichtse
Vecht elk jaar de Vrijwilligersprijs. Een breed samengestelde en onafhankelijke jury beoordeelt de voordrachten en kent de Vrijwilligersprijs toe.
Aanmelden vrijwilligersfeest
U kunt zich tot 11 november online aanmelden voor
het feest via www.vrijwilligersstichtsevecht.nl.
Er is een beperkt aantal plaatsen. Voor vragen kunt
u contact opnemen met de Vrijwilligerscentrale op
0346 -29 07 10 of per e-mail: vrijwilligerscentrale@
welzijnsv.nl.

Voortgang aanpak N201
Op 2 december komen medewerkers van de Provincie opnieuw naar het Dorpshuis om te praten over de
plannen voor de N201. In deze tweede ronde van de
ontwerpateliers zullen de ontwerpen, met de input
van de vorige ronde in september, worden gepresenteerd en de voortgang wordt verder toegelicht. En de
inwoners van Vreeland kunnen daar weer op reageren
en meepraten. Zet het vast in de agenda!

Boete-winnaar
Het is bijna een traditie te noemen... Niet een hele positieve overigens, want wederom zijn de flitspalen in
Vreeland de meest actieve van Nederland. Van mei
tot september reden hier bijna 22.000 mensen door
rood. Het goede nieuws is dat het aantal lager ligt dan
in de eerste vier maanden van het jaar. Toen waren dat
er nog 35.000.
Een van de prachtige foto’s die Corrie onlangs gepost
heeft. Dirk (Dik) van Zalingen, knecht bij Van Tuijl,
zwom naar de zandzuiger in de Wijde Blik om het
boodschappenbriefje op te halen. Foto en informatie
Anton Niessen.(ong:1935)

rommelmarkt? Dan kunt u die inleveren op vrijdag 1 november tussen 11.00 uur en 20.00 uur bij
Cultureel Centrum ‘t Web. Het is ook mogelijk
om iets bij u op te halen, dat kan vanaf maandag
28 oktober. Dan graag even een telefoontje naar
Joke Meijers (0294-234056), Marjan Prins (0294293221) of Lida Boelhouwer (0294-233617). Wegens gebrek aan ruimte a.u.b. geen grote meubelen.
Er wordt geen prijs gesteld op grote oude televisies
& PC monitors, de ervaring heeft geleerd dat dit
toch niet verkocht wordt.

PODIUM
Vree(md)land

muziek van achter de Vreelandse horizon 2019/2020

Een serie van 3 concerten
samengesteld door slagwerker
én Vreelander Peter Prommel

zondag
10 november
19 januari
25 maart

16-17 uur
kaartje €15 incl. borrel na afloop
vrĳe toegang tot 18 jaar
www.sterrenvanvreeland.nl

GROTE KERK
Vreeland

Heeft u nog bruikbare spullen liggen die u niet
meer gebruikt? En wilt u die doneren aan onze

Vrijwilligersfeest 2019
Op vrijdagavond 22 november vindt van 19.30 uur
– 22.30 uur het jaarlijkse vrijwilligersfeest plaats in
Theater 4en1 in Breukelen. Met dit feest bedanken
het college van B&W en de gemeenteraad van Stichtse
Vecht alle vrijwilligers voor hun tomeloze inzet voor
de lokale gemeenschap. Het feest wordt georganiseerd
door de Vrijwilligerscentrale Stichtse Vecht.
De vrijwilligers worden in kermissfeer verrast met
diverse lekkere hapjes en drankjes. Met een muzikale
omlijsting van de Nigtevechtse band ‘Turning Tides’
belooft het een swingende avond te worden. Tijdens
deze feestelijke avond worden ook de winnaars van de
gemeentelijke Vrijwilligersprijs 2019 bekend gemaakt.

Rommelmarkt Orveo zaterdag 2 november
Op zaterdag 2 november vind de jaarlijkse rommelmarkt plaats in Cultureel Centrum ‘t Web in
Loenen aan de Vecht. De rommelmarkt wordt om
9.30 uur geopend en is duurt tot 14.00 uur.
Tijdens de rommelmarkt zijn er natuurlijk allerlei
goederen te koop, denk aan kleding, servies, boeken, CD’s en speelgoed. Ook zijn er lekkernijen te
koop en zelfgemaakte wenskaarten.

Kort Nieuws
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Hemel boven Vreeland
Op 11 november is er in Vreeland een bijzonder
hemelverschijnsel te zien: een Mercuriusovergang.
Kijk je vanaf 13.35 uur richting Zon, dan kun je
Mercurius als een klein vlekje over het zonne-oppervlak zien bewegen. De zon wordt a.h.w. een heel
klein beetje verduisterd door Mercurius. Een Mercuriusovergang is een vrij zeldzaam verschijnsel.
Zon-Mercurius-Aarde moeten dan vrijwel perfect
op een lijn staan. Dat is zo’n 13 tot 14 keer per eeuw
het geval.
Om de Mercurius transit te kunnen zien is wel een
kleine telescoop nodig. Let op! Die moet uitgerust
zijn met een deugdelijk zonnefilter; je mag nooit
met een telescoop rechtstreeks in de zon kijken.
Ook vele Sterrewachten hebben deze dag hun deuren geopend. Mercurius verschijnt rond half twee,
E-mail klopperaannemers@planet.nl Telefoon 0346 - 251639

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
Qualiﬁed in ﬁnancial 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 ﬁnanciële chaos?
Voor vakkundig en professioneel ﬁnancieel advies
kunt u terecht bij mij.
Voor meer informatie neem dan contact op
met onderstaand adres:
www.jjpinterimandﬁnance.nl - info@jjpinterimandﬁnance.nl
Boterweg 34, 3633 ER Vreeland - 06 506 23 101

aan de ‘linkerkant van de zon’, net iets onder de
evenaar van de zon en beweegt dan gedurende 5.5
uur naar ‘rechtsboven’. Omdat de zon 16.53 uur
ondergaat, zijn de laatste twee uren van de verduistering niet meer te zien vanuit Vreeland.
Het vlekje dat Mercurius veroorzaakt is klein, ongeveer 200 keer kleiner dan de zonneschijf. Dat komt
doordat Mercurius al niet erg groot is en bovendien
ook nog ver weg staat, op zo’n 100 miljoen kilometer, zeg maar op 2/3 van de afstand Aarde-Zon. De
transit zorgt er ook voor dat er wat minder licht op
Aarde valt. Om precies te zijn 0,0026%. Daar wordt
het niet echt donkerder of kouder van op Aarde.
Dus kijk op 11 November en mocht je geen tijd
hebben, dan is de volgende Mercuriusovergang op
zaterdag 13 November 2032.
H.L.

Expositie ‘Breng de Dode Zee tot leven’
De Vreelandse Henriette Grosse Hamberg is een van de drijvende krachten
achter de tentoonstelling ‘Breng de
Dode Zee tot leven’ die van vrijdag 1 november t/m zondag 3 november te zien
is in de Oude School, Kortenhoefsedijk
145 in Kortenhoef.
Zij is actief voor de Nederlandse stichting Artists for Nature Foundation
(ANF), die bedreigde natuur in de
wereld in beeld brengt via kunst en
tentoonstellingen organiseert om bewustzijn voor natuurbescherming te
creëren. Tijdens de afgelopen 28 jaar
zijn er 16 projecten gerealiseerd van Alaska tot Polen, van Peru tot India, met als resultaat dat veel
van deze gebieden met hun unieke biodiversiteit
nu beschermd zijn. Mede door toedoen van het
ANF is bijvoorbeeld Schiermonnikoog een Nationaal Park geworden.
Dit jaar staat de Dode Zee centraal, een uniek ecosysteem met een zeer rijke cultuurhistorie, dat ernstig bedreigd wordt doordat het waterpeil zo’n 1
meter per jaar zakt. 19 internationale kunstenaars
hebben ter plekke werken gemaakt die de bezoe-

ker de schoonheid laten ervaren van de natuur in
dit gebied en zo willen wijzen op de noodzaak tot
het beschermen ervan. Op de tentoonstelling zijn
kunstwerken te zien van o.a. Ad van Liempt (Nederland), Bruce Pearson (Engeland), Juan Varela
(Spanje), Anne Shingleton (Italië) en Zev Labinger
(Israël). Een aantal kunstenaars is aanwezig om
tweemaal per dag rond te leiden en uitleg te geven.
De tentoonstelling is vrij toegankelijk op vrijdag en
zaterdag van 11.00 uur tot 19.00 uur en op zondag
van 11.00 uur tot 17.00 uur.

Concert Van Baerle Trio bij kaarslicht
Op vrijdag 8 november treedt het Van Baerle
Trio op in het mooie oude kerkje van Tienhoven in de serie ‘concerten bij kaarslicht’. Dit
trio is in 2004 opgericht door pianist Hannes
Minnaar, violiste Maria Milstein en cellist Gideon den Herder.
De naam van het trio verwijst naar hun
muzikale roots: de Van Baerlestraat in Amsterdam. Hier ontmoetten zij elkaar tijdens
hun studie aan het Conservatorium, vlakbij
het Concertgebouw, dat het trio als zijn muzikale thuis beschouwt. Het trio treedt hier
veelvuldig op.
Het Concertgebouw nomineerde het trio
voor de ECHO Rising Stars 2013/14, een tour die
hen naar zalen in heel Europa bracht. Daarvóór
hadden zij al verschillende belangrijke prijzen gewonnen, waaronder de Kersjesprijs. Sinds 2014
geven zij hun ervaring door aan een volgende generatie musici op uitnodiging van het Conserva-

torium van Amsterdam. Het Van Baerletrio wordt
geroemd om hun “meeslepend, ontroerend, fantastisch samenspel”. Wij hopen van harte u te mogen
begroeten bij onze concerten. Graag tot in Tienhoven!
Informatie en kaarten: www.concerttienhoven.nl.
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Nieuwe buren

Vele Vreelanders gluurden nieuwsgierig naar binnen.
Wie was toch dat mooie hoekappartement in de oude
gemeenteschool aan het opknappen?
Annebel van der Paauw stond al geruime tijd ingeschreven bij de woningbouwvereniging voor een woning in en om Vreeland. Toen het appartement op het
hoekje van de Vossenlaan en Raadhuislaan vrijkwam
en zij bovenaan de wachtlijst bleek te staan, was het
snel geregeld! Begin april kreeg Annebel de sleutel,
ging samen met haar familie aan de slag en betrok
voor de zomer haar nieuwe appartement.
Annebel (24) is geboren en getogen op de geitenboerderij van haar familie aan de Kleizuwe in
Vreeland. Samen met haar ouders, broer, twee
oudere zussen en een jonger zusje had ze een fijne jeugd op de boerderij. In haar jeugd werd de
boerderij gerund door haar opa en vader en waren
Annebel en haar broer en zussen regelmatig in de
schuren te vinden om te helpen. Inmiddels wordt
de boerderij door de jongere generatie gerund en is
opa er vooral voor een goed advies en gezellig gesprek. Alhoewel Annebel af en toe zelf kaas maakt
van hun eigen geitenmelk, heeft ze momenteel
geen ambities om boerin te worden.
Annebel zat op de Vreelandse basisschool CSV
Ridderhof en haar HAVO diploma haalde ze op
Broklede in Breukelen. Na de middelbare school

studeert ze Bouwkunde in Arnhem waarna ze gaat
werken als bouwkundig tekenaar bij een architectenbureau. Dat Annebel door haar familie en
vrienden als ‘regelneef’ wordt gezien, is ook op haar
werk te merken. Ze vindt het erg leuk om het hele
bouwkundige traject te begeleiden en regelen. Van
vergunningen aanvragen bij de gemeente tot het
begeleiden van de overdracht tussen de architect en
de aannemer. Onlangs kwam haar werk zelfs heel
dicht bij huis. Annebel heeft, heel toevallig, ook
voor Vecht en Veld getekend! Ze vond het heel bijzonder dat ze de huizen eerst in 3D heeft getekend
en daarna, vanuit haar oude slaapkamerraam, kon
zien hoe de bouw verliep.
Voor Annebel betekent wonen in Vreeland, wonen
bij het water. Met name in de zomermaanden is ze
al zwemmend, surfend of kayakkend te vinden op
het Wijde Blik.
In haar vrije tijd speelt Annebel graag piano, danst
ze op maandag mee in de Zumba-lessen en had ze
de laatste paar keer een rol in de Vreelandse musical. Regelmatig gaat Annebel met haar zus Marielle mee op zoek naar vintage parels, die Marielle in
haar webshop verkoopt. Marielle is haar zus dankbaar dat ze zo’n regelneef is, tijdens iedere trip naar
te bezoeken kringloopwinkels blijkt Annebel een
goede reisleidster en regelt hun verblijf, in zowel
binnenland als buitenland, tot in de puntjes! W.T.

Aan Tafel in Loenen op woensdag 30 oktober
Loenen/Vreeland organiseert op woensdag 30 oktober weer ‘Aan Tafel’: een maaltijd vanaf 17.30
uur tot 20.00 uur in Studio Idee (wooncentrum
’t Nieuwe Kampje) aan de Driehovenlaan. Iedere
alleengaande inwoner van Loenen, Vreeland, Nigtevecht, Loenersloot en Nieuwersluis is van harte
welkom. We houden rekening met dieetwensen.
De maaltijd kost € 8,50 voor drie gangen inclusief
koffie of thee.
Belangstelling? Geef u op bij Maaike van Schaik
(0294-233385). Opgeven en afzeggen (!) is mogelijk tot en met vrijdag 25 oktober.

Heeft u weleens hulp nodig?
Graag Gedaan nu ook in Vreeland
Het vrijwilligersinitiatief Graag Gedaan, dat al 40
jaar bestaat in Breukelen, komt ook naar Vreeland. Vanuit Sterren van Vreeland en de Dorpsraad zijn gesprekken gevoerd met Gerda Emke,
coördinator van Graag Gedaan. In ons eigen
dorp zijn negen vrijwilligers bereid gevonden

om de aanvragen te honoreren: aanvragen voor
vervoer naar ziekenhuis bv of een klusje in en om
het huis. Dieuwer Elema is in Vreeland de contactpersoon. Dus vanaf 1 november kunt u bellen naar 0346-263800 (ma-woe-vrij 9.00-10.00
uur) of mailen naar: graaggedaan1a@gmail.com.

Tel.: 0294 237 068 www.fysiotherapievreeland.nl

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 80 cm. en hoogte
van 3.80 m. Werkhoogte 5.80 m.

www.coersmachineverhuur.nl
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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

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

Anita van rijn

TEL: 06-30064980

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

Wist u dat…
Wij dagelijks boodschappen
ook gratis aan huis leveren?

Gratis boom aanvragen?
U heeft nog ruim een week de kans om een gratis
boom aan te vragen bij de gemeente. Om inwoners
te stimuleren hun tuin groen(er) in te richten, stelt
de gemeente namelijk 500 bomen ter beschikking.
Meer bomen en groene tuinen dragen bij aan een
prettige en gezonde leefomgeving. Meer groen
zorgt voor verkoeling bij warme dagen en neemt
water op bij extreme regenval. Ook zorgt groen
voor meer biodiversiteit in de leefomgeving.
Inwoners kunnen één boom per adres aanvragen.
Hierbij is er keuze uit twaalf verschillende boomsoorten. Op de website van de gemeente is de bo-

menlijst te vinden. Afhankelijk van de grootte hebben de bomen 15 - 30 m2 beschikbare ruimte en
een onverharde ruimte van 1,5 tot 2 meter rondom
de stam nodig.
De bomen worden allemaal in dezelfde maat geleverd met een stamomtrek van 8-10 centimeter.
Een gratis boom aanvragen kan tot en met 31 oktober door een mail te sturen naar klimaatbestendig@stichtsevecht.nl onder vermelding van naam,
adres, telefoonnummer en de boomkeuze. De bomen worden in november met instructies door een
lokale kwekerij thuis bezorgd.

Vreeland haalt 1.145,39 op voor KWF Kanker
De collecte voor KWF Kankerbestrijding heeft
in Vreeland € 1.145,39 en in de gemeente Stichtse Vecht maar liefst € 30.170,78 opgebracht. Alle
gevers en vrijwilligers: enorm bedankt! Dankzij
uw inzet en vrijgevigheid kan KWF investeren in
haar doelen. Zodat minder mensen kanker krijgen,
meer mensen genezen en meer mensen beter kunnen leven met de ziekte.
Deze collecteweek was extra bijzonder, doordat
het de 70e editie was. Prinses Beatrix verrichtte op

31 augustus de eerste slag van een speciale KWF
Munt ter ere van het 70-jarig bestaan van KWF. In
de week erna, gingen maar liefst 80.000 collectanten de straat op, verspreid over 800 collecteteams.
Vreeland had 9 collectanten en in de gemeente
Stichtse Vecht waren dat er 253.

Collectant gemist?
Heeft u de collectant gemist en wilt u alsnog een
bijdrage leveren? Dat kan door online te doneren
via kwf.nl/collecte.

Kinderboekenweek
Woensdag 2 oktober opende CSV Ridderhof op
ludieke wijze de jaarlijkse kinderboekenweek.
Traditiegetrouw kwamen de vriendinnen Teuntje
en Claartje in een toneelstukje praten over het thema van de kinderboekenweek 2019: Reis mee. In
de hele school was het thema goed te zien, overal

hingen voorbeelden van voertuigen. De leerlingen uit groep 7 en 8 hebben hun zelfontworpen
voertuigen gepresenteerd, waarbij Esmee en Jet
vol trots hun echt vliegende luchtballon toonden.
Op vrijdag 11 oktober werd de kinderboekenweek
afgesloten met de kinderboekenmarkt.

Filmhuis Loenen

voriete bezigheid is er
niet een van. Prettige
mix van sociale komedie en sportfilm (de
heren gaan meedoen
aan het WK) vol mannen van middelbare
leeftijd in speedo’s.
Plat en clichématig
soms, maar ook energiek en in zijn beste
momenten onweerstaanbaar. Het was een grote hit in Frankrijk.
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.

Bestellingen via www.vreeland.lekkermakkelijk.nl
of telefonisch 0294-231514

De Dagwinkel iedere week
extra aanbiedingen heeft?
Kijk op www.vreeland.lekkermakkelijk.nl,
de folder of gewoon in de winkel…

LEKKER MAKKELIJK BIJ
DE DAGWINKEL IN VREELAND!
Volg ons op facebook
Graag tot ziens bij
Dagwinkel Aloys Hageman

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,
schokdempers 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

Op vrijdag 25 oktober draait in het filmhuis de
film Beautiful Boy. Het is een Amerikaanse biografische film uit 2018, geregisseerd door Felix
van Groeningen naar een scenario van Luke Davies en Felix van Groeningen. De film is gebaseerd
op de memoires van vader en zoon David en Nic
Sheff. In de prachtige waargebeurde film probeert
een vader er alles aan te doen om zijn drugsverslaafde zoon te helpen. Tevergeefs?
Op vrijdag 29 november draait in het filmhuis de
Franse film ‘Le Grand Bain’.
De depressieve Bertrand (Amalric) vindt langzaam
maar zeker plezier in het leven terug wanneer hij
zich aansluit bij groepje mannelijke synchroonzwemmers. Ook de andere zwemmers hebben zo
hun eigen problemen, maar schaamte over hun fa-
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Vroeger en Nu in de omgeving
door Juliette Jonker

De Van Houten Kerk in Weesp
Op pagina 10 las u over de verschillende culturele
locaties bij ons in de buurt. Een van daarvan is de
Van Houtenkerk in Weesp. ‘Het chocoladekerkje’
wordt deze mooie kerk ook wel genoemd, omdat hij
geschonken is door de zusters Van Houten, van de
beroemde Weesper cacaofabriek.

gebouwd. Op de oude foto, een unieke foto uit
1888 uit het gemeentearchief van Weesp, zien we
de dampende nieuwe fabriek. Maar ook deze voldeed niet lang, en de firma Van Houten verhuisde
in 1897 naar een fonkelnieuwe fabriek vol technische snufjes in de Aetsveldse polder.

Van kerk naar fabriek
De plek had een eeuwenoude historie, want al in
de 14de eeuw stond hier een kapel van het Oude
convent, één van de twee kloosters die Weesp rijk
was. Dit klooster werd na de reformatie Burgerweeshuis en armenhuis, waarna het 200 jaar later
een katoen- en garenspinnerij werd. Later werd
dit eerst een tapijtfabriek, daarna een kledingwasserijfabriek, een van de eerste in Nederland die
met stoommachines werkte. Toen deze fabriek
in 1850 failliet ging was het juist vanwege deze
stoommachines een ideale plek voor Coenraad
van Houten om zijn cacaofabriek te stichten. Zijn
locatie in Amsterdam was te klein geworden, door
het grote succes dat hij had met de verkoop van het
door hem gepatenteerde oplosbare cacaopoeder.
Hier, in deze grote fabriek De Adelaar in Weesp,
met de zo moderne stoommachines die zijn productie enorm konden vergroten, gelegen aan een
waterweg zodat vervoer ook geen probleem was,
was zijn ideale fabriekslocatie. Ook op deze plek
barstte de sterk groeiende firma uit haar jasje. In
1882 werd een geheel nieuwe fabriek op deze plek

Van fabriek naar kerk
De fabriek aan de Oudegracht was nu overbodig
geworden en werd gesloopt. De grond, met geld
om hier een kerkje op te bouwen, werd door twee
dochters van Coenraad van Houten, Anna en Jet,
aangeboden aan de Nederlandse Protestantenbond (NPB), een vrijzinnige tak van de protestantse kerk waar zij actief lid van waren.
Architectenduo Ouendag en Klinkhamer kregen
in 1904 de opdracht een ‘gehoorzaal met woning’
te ontwerpen. Ruim 1,5 jaar later, in 1906, werd
de kerk feestelijk ingewijd: een fraai gebouw in
eclectische stijl, met een mengeling van de sobere
vormentaal van Berlage, een neogotische gevelopbouw, decoratie in Jugendstilstijl en herinneringen aan de Hollandse Renaissance.
Door een afnemend ledental en steeds hoger wordende restauratiekosten was het voor de NPB begin 21ste eeuw niet langer houdbaar het gebouw
in bezit te houden. In 2009 kocht Stadsherstel
Amsterdam de kerk, restaureerde deze grondig en
verhuurt hem sindsdien als prachtige locatie voor
concerten of andere culturele evenementen.
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De eerste muren staan al van de nieuwe huizen
die op het voormalige Evab-terrein gebouwd gaan
worden. Zo worden de contouren van dit nieuwe

wijkje steeds zichtbaarder. In totaal zullen hier acht
huizen en een appartementengebouw van vier appartementen verrijzen.

Elf november is het weer Sint Maarten
Ook dit jaar zal Sint Maarten weer gevierd worden
op de peuterspeelzaal Vechtkroost. Alle kindjes
- jong en oud - uit Vreeland zijn van harte welkom met hun lampionnetjes (ook als je kind niet
bij ons op de peuterspeelzaal zit). Vanaf 17.00 tot
19.00 zal er in groepjes langs de deuren worden
gelopen. Ieder kind mag dan zijn zangkunsten vertonen en mag zich tegoed doen aan al het aangeboden snoepgoed en lekkers. Ondertussen kunnen
de ouders bijpraten op het schoolplein! Een kleine
versnapering per persoon bij aanvang zal door de
peuterspeelzaal worden geregeld. U zult zien dat u
na een paar glaasjes flink bent opgewarmd en net
zo vrolijk meezingt!
Ook dit jaar zullen we weer een inzamelactie doen.
Bij de inzamelactie van vorig jaar hebben we maar
liefst € 253,80 opgehaald! Helaas was dit niet toereikend genoeg voor een nieuwe zandbak maar i.s.m.

de gemeente zijn we druk bezig om dit alsnog uit te
voeren. Dit keer willen we graag een bedrag inzamelen om voor de kindjes nieuwe (tweedehands)
fietsjes te kopen voor op het plein. Er zal een spaarpot naast de Glühwein staan in de hoop dat deze
snel gevuld is. We hopen u maandag 11 November
te zien! Tot dan!

Kinderserie op NPO met Vreelandse
zang en muziek
Op 9 december begint de nieuwe kleuterserie
Dropje op NPO Zappelin. Dorpsgenoot, componist en zanger Helge Slikker heeft hier alle muziek voor geschreven. Bijzonder is dat zijn beide

THEO SCHUMACHER .NL
MEESTERSCHILDER

dochtertjes Betty en Marie het beginliedje inzingen en daarbij op de achtergrond viool en piano
spelen! Dat wordt dus kijken voor alle grote en
kleine Vreelandertjes. Een maand eerder, op 9
november, komt Helges nieuwe album Polar uit,
waarvoor IJsland zijn inspiratiebron vormt. Op
Youtube is het eerste nummer ‘Home’ al te horen.
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Oliebollen-bak-record
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Ook dit jaar zijn er traditiegetrouw heel veel oliebollen gebakken en verkocht door 180 vrijwilligers
om geld in te zamelen voor een uitje voor de senioren van Vreeland, Loenen, Loenersloot, Nieuwersluis en Nigtevecht. Dit jaar is een record gevestigd:
er zijn maar liefst 31.000 oliebollen gebakken! Dit
was mede mogelijk gemaakt door sponsoring van
plaatselijke bedrijven in de vorm van faciliteiten,
geld en goederen. De verkoop verliep gelukkig naar
wens, dus als het goed is worden de senioren volgend jaar weer op een bijzonder en gezellig uitje getrakteerd. Fantastisch, wat een inzet! En alle kopers
natuurlijk ook bedankt!
Foto: Joke Stapper

