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Van de redactie
De winter wil maar niet komen, de bloesembomen komen al
uit en de eerste bollen piepen boven de grond uit... Net als de
vorige jaren zijn er ook dit jaar weer duizenden bollen ge-
plant in ons dorp, dus het zal wel binnenkort een kleurrijk
geheel worden. U leest er alles over in deze Vreelandbode.
Oervreelander Martine Griffioen en haar vader, ‘import’
Vreelander Henk komen uitgebreid aan het woord, net als
Astrid Wingelaar die ‘In de schijnwerper’ staat. Deze maand
start de nieuwe rubriek ‘Te koop’, waarin steeds het verhaal
achter een te koop staand huis aan bod komt. Met de column
van de dominee Hoekstra en onze sterrendeskundige Harold
Linnartz is het weer een gevarieerd nummer geworden. 

Veel leesplezier!

Vreelandbode feliciteert de nieuwe burgemeester
Donderdag 22 december jl. is mevrouw Mirjam van ‘t Veld tij-
dens een drukbezochte buitengewone raadsvergadering op
Nyenrode geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente
Stichtse Vecht. Na de raadsvergadering was aan alle inwoners
de gelegenheid geboden de kersverse burgemeester te felici-
teren. Vanzelfsprekend was de Vreelandbode hier van de par-
tij. B&W hebben al meerder malen hun waardering voor deze
dorps-uitgave uitgesproken, die immers, net als de burge-
meester zelf, een verbindende rol speelt!

J.J. 

Singel 1
3633 CW Vreeland

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

Natuurlijk wenst de raad alle bewoners
van het prachtige Vreeland een geweldig
2012. De nieuwjaarsborrel in het
Dorpshuis was gezellig. Het eerste goede
nieuws is dat Joost Molenwijk is toegetre-
den tot de Dorpsraad. Hij zal tijdens de
jaarvergadering in april officieel be-
noemd worden. Een tweede goed bericht
is dat de bibliotheekvoorziening in school
voorlopig veilig is gesteld. Verder maakt
de raad zich hard om de bus naar Weesp -
die voor het Dorpshuis stopt - te behou-
den. 
De Dorpsraad kreeg in 2011 subsidie van
de gemeente Stichtse Vecht. Deze is ge-
bruikt om besturen en verenigingen te on-
dersteunen bij betalen van legeskosten én
ook de opzet van de website Vreeland 750
is gerealiseerd met behulp van subsidie. 
Minder leuk is dat het overleg tussen pro-
vincie en gemeente om een driebaans-
brug te realiseren over het A’dam-
Rijnkanaal niets heeft opgeleverd. We blij-
ven dus tot na 2020 met files opgescheept.

De provincie geeft geen prioriteit aan een
driebaansweg c.q. -brug. Dan is de krui-
sing N201 en Singel Vreeland volgens ge-
meente en provinciën geen gevaarlijk
kruispunt. De Dorpsraad denkt daar an-
ders over. We roepen alle Vreelanders op
om incidenten te melden bij de
Dorpsraad, via de website of middels een
briefje. Reinko Abels van de Dorpsraad
legt uit: ‘Er zijn op dit kruispunt veel ‘bij-
na’ ongelukken die nooit worden gemeld.
Wij willen hier wel graag melding van, zo-
dat we dit probleem nog eens goed onder-
bouwd kunnen aankaarten.’
Door het vertrek van de Rabobank uit
Vreeland, komt 20m2 ruimte in het Dorps-
huis vrij. Wie er leuke ideeën voor heeft
kan dat bij het Dorpshuis aangeven. De
Dorpsraad wil eerst kijken of onze samen-
leving er gebruik van wil maken. Reinko
Abels benadrukt tot slot dat er nog twee
vacatures zijn in het bestuur van de raad:
‘Nieuw bloed in de raad is verfrissend!’ 

C.L.

Bericht van de Dorpsraad  

Eindelijk is er een gids voor bewoners en
bezoekers van de Vechtstreek waarin alle
buitenplaatsen, kastelen, dorpen, mo-
lens, dorpskernen etc. beschreven zijn.
Dit boek is een uitgave van Oudheidkun-
dig Genootschap Niftarlake ter gelegen-
heid van haar 100-jarig bestaan en ge-
schreven door bestuursleden de heer
Munnig Schmidt en Juliette Jonker-
Duynstee. Het eerste exemplaar werd op
14 januari uitgereikt aan burgemeester
Mirjam van ’t Veld bij de nieuwjaarsrecep-

tie van het genootschap in de Van
Houtenkerk te Weesp.  Het fullcolour-
boek heeft als ondertitel ‘culturele gids
voor de Vechtstreek’  en geeft –van Utrecht
tot Muiden- ontzettend veel informatie,
geïllustreerd met honderden nieuwe en
historische foto’s. Echt een aanwinst voor
iedere Vechtstreekliefhebber! Het boek
kost € 19,50 en is nu nog te bestellen via
info@vechtexclusief.nl. Vanaf het voor-
jaar zal het bij de locale boekhandels te
koop zijn.

Uitreiking eerste Vechtgids
foto: Willem Zwaard
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tel.: 0294 - 23 22 40

Weekenddienst huisarts
tel.: 231410 en luister de band af
Voor dringende hulp van de huisarts 
‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend
belt u de centrale van de Huisartsenpost
Gooi en Vechtstreek tel. 0900 9359
Gemeente Stichtse Vecht
tel.: alg.: 0346 25 40 00 
Open: ma t/m vr 09.00-12.00 uur
www.stichtsevecht.nl
Apotheek Loenen
tel.: 232703
Albrechtlaan 2, 3632 BB Loenen
Verloskunde Wijdemeren - Vreeland
tel.: 035 6953522 Thera van Erp
www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl
Verloskundige praktijk Kortenhoef e.o.
tel. 035 6566333 M. Boomars & A. Onvlee
www.verloskundigekortenhoef.nl
Stichting Tympaan
Koningin Julianaweg 52a
3632 EG  Loenen aan de Vecht
tel.: 230400
e-mail: loenen@stichtingtympaan.nl  
www.stichtingtympaan.nl
Zuwe Alg.Maatsch. Werk/Thuiszorg
tel.: 0346 260060
Angstel 138, 3621WC Breukelen
Wzc ‘t Kampje
Dagverzorging ma., di., do., vrij. 
Huish. ondersteuning tel. 233159
Dierenartsenpraktijk Loenen
Spinnerie 2, 3632 ET Loenen
tel.: 231315
Dorpsraad Vreeland
p/a Nigtevechtseweg 9, 3633 XR Vreeland
tel.: 231558 of 06 15908850
e-mail: info@dorpsraadvreeland.nl
Peuterspeelzaal Vechtkroost
Niftarlakelaan 3, 3633 CA Vreeland
tel.: 0294-234556
e-mail: mail@vechtkroost.nl 
CSV Ridderhof
Niftarlakelaan 7, 3633 CA Vreeland
tel.: 0294-233395
e-mail: gertdeboer@csv-vreeland.nl 
Bibliotheekpunt Vreeland
Het Bibliotheekpunt Vreeland is geves-
tigd in CSV Ridderhof
Openingstijden:
Dinsdagmiddag 13.30-15.30 uur
Donderdagmiddag 13.30-15.30 uur
(tijdens schoolvakanties gesloten)
Meer informatie: 
www.bibliotheekavv.nl

Agenda

De Vreelandbode is een uitgave van
Stichting Vreelandbode (KvK 30238883)
Rek. 11.27.81.632 t.n.v. St. Vreelandbode
Postadres: p/a Duinkerken 5, 3633 EM
Vreeland. Email: info@vreelandbode.nl
Redactie: Sandra Boogert, Grace Inklaar,
Juliette Jonker, Renée Bink, Connie Lohuis
Marie-Anne van Stijgeren en Barbara Mees.
Met medewerking van: 
Harold Linnartz, Lis van Haagen, Pieter
Hoekstra, Annelies Weijschedé en
Maurice Rootinck.
Contactpersoon verenigingen: 
Sandra Boogert.
Advertenties: Karin van Dis:
info@vreelandbode.nl  
Administratie: Carola Marseille (penn.). 
Website: Rens van der Meer. 
Kopij voor de volgende Vreelandbode ui-
terlijk 8 februari 2012 inleveren via
info@vreelandbode.nl. De volgende Vree-
landbode komt uit op 17 februari 2012 .
De redactie behoudt zich het recht voor om de
aangeleverde teksten in te korten, danwel niet
te plaatsen, zonder opgaaf van redenen.

Belangrijke telefoon-
nummers en adressen

Kerkdiensten

Colofon

25 jan. Poëzie Festival Vechtstreek in
bibliotheek Loenen 20.00 uur

28 jan. Spaans klassiek programma 
De Vecht in De Grote kerk 

2 feb. ALV IJsclub Dorpshuis 20.00u. 
8 feb. Aaf Brandt Cortius in de 

bibliotheek Loenen 20.00 uur
14 feb. Valentijn!
16 feb. Filmavond bibliotheek 

Loenen 20.00 uur
17 feb. Kindercarnaval v.a. 16.00 u.

Dorpshuis met borrel ouders
18 feb. Disco Dorpshuis v.a. 21.00 u.
19 feb. Swing at the Fetha, in het

Dorpshuis 14.30 uur 

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

Bruiloften

Partijen

Recepties

Vergaderingen

Presentaties

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

Iokai-Shiatsu
manuele lichaamstherapie

praktijk Henk Kieviet

Protestantse gemeente Vreeland
zo. 22 jan 10.00 uur dhr. C. Boers

zo. 29 jan 10.00 uur ds. P. Hoekstra

zo. 5 feb 10.00 uur ds. H. v.d. Vegt

zo. 12 feb  10.00 uur ds. P. Hoekstra

zo. 19 feb 10.00 uur ds. J. de Jong

Vechtzooitjes
Aangeboden: 
Naailes voor meiden van groep 7 en 8.
Kosten € 16, - per les
Op woensdagmiddag van 13.00 tot 15.00 of
van 15.30 tot 17.30 uur.
Joke stapper (stapper@kabelfoon.nl)
Afvalkalender 2012
In de afgelopen weken is de afvalkalender
2012 bezorgd. Heeft u geen afvalkalender
ontvangen? Belt u dan met 0346 25 40 00.
U kunt de afvalkalender ook raadplegen
via www.stichtsevecht.nl. 
Vreeland 1941
Filmbeelden van de 'Schoone Vechtstreek'
van het Polygoon uit 1941.
http://www.weespernieuws.nl/Lees/13290/
weesp-te-zien-in-film-uit-1941
Vreeland is kort te zien bij 6.35 minuten.

Gezondheidscollectief 
Vreeland

Fetha 3

* Dieet- en voedingsvoorlichting
Mw. Y. van Erp, tel. 06 - 251 400 31

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

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

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



U bent gewaarschuwd! 2012 is uitgeroe-
pen tot Themajaar van de Historische
Buitenplaatsen en dat zult u weten! Vanaf
eind maart zullen er landelijk activiteiten
plaatsvinden om dit fenomeen in het zon-
netje te zetten. Zeker ook in onze eigen ge-
meente, want Stichtse Vecht voert de lijst
van Nederlandse gemeenten aan als het
gaat om het aantal buitenplaatsen. De
Vechtstreek telt de grootste concentratie
buitenplaatsen van Nederland, iets om
trots op te zijn!

Definitie
Wat is nu eigenlijk een buitenplaats? De
definitie luidt: een monumentaal huis,
vaak met bijgebouwen, dat een harmoni-
eus en onlosmakelijk geheel vormt met
een omliggende tuin of park. De huizen
werden in de 17de en 18de eeuw gebouwd
door rijke stedelingen, die de stank en hit-
te van de stad in de zomer wilden ont-
vluchten en hun ‘aards paradijs’ vonden
in de vrije natuur vlak buiten de stad. Van
de 6000 buitenplaatsen in ons land zijn er
nog maar zo’n 550 over, waarvan er zo’n
100 in de Vechtstreek staan. Zij speelden
en spelen nog steeds een belangrijke rol in
ons landschap. Door oprukkende verste-
delijking, geldgebrek of onkunde worden
buitenplaatsen bedreigd. Terreinen wor-
den verkaveld, er wordt in het park ge-
bouwd of de monumentale inrichting of
het uiterlijk worden aangetast. Het ver-
groten van kennis en betrokkenheid met
dit bijzondere cultureel erfgoed is dan
ook het doel van dit themajaar. 

Festiviteiten
Allerlei instanties zijn al maandenlang
druk bezig om het themajaar tot een suc-

ces te maken. Er is een
landelijke stichting opge-
richt en een website ge-
maakt met allerlei nutti-
ge informatie en o.a. een
evenementenkalender.
Want in heel Nederland zullen buiten-
plaatsen hun deuren openen, kan men de
normaal gesloten huizen of hun tuinen
bezoeken en worden er in vele musea ten-
toonstellingen rond het onderwerp geor-
ganiseerd. Op www.buitenplaatsen
2012.nl kunt u alle info vinden. 
In onze gemeente zijn historische krin-
gen, buitenplaatseigenaren, rederijen en
vele andere organisaties bezig een pro-
gramma op te stellen met o.a. een lichtjes-
route, fietstochten en wandelingen langs
de buitenplaatsen, een bijzondere ten-
toonstelling over de tuinen van buiten-
plaatsen in het Vechtstreekmuseum
(voorheen Museum Maarssen), een the-
manummer van de Vechtkroniek, een
theekoepelparade, een film over de tui-
nen van Vechtse buitenplaatsen en een
concert op een buitenplaats. Half april zal
de aftrap zijn van de festiviteiten en zal de
18de eeuw herleven in de Vechtstreek met
koetsjes en in historische kleding gesto-
ken mensen. 
De Vreelandbode haakt aan aan het the-
majaar door in de rubriek ‘Vroeger en Nu’
iedere maand een andere buitenplaats
aan de Vecht centraal te stellen. En van-
zelfsprekend vindt u de buitenplaats-festi-
viteiten vermeld in de agenda. Meer info
en de jaarkalender zullen binnenkort te
vinden zijn op www.stichtsevecht.nl.
Informatie over alle buitenplaatsen aan
de Vecht vindt u op www.vensteropde-
vecht.nl. J.J.
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vrijdag 17 februari

Kindercarnaval 
16.00 - 21.00 uur

middagborrel 
16.00 - 21.00 uur

zaterdag 18 februari 

"Back in Time”
disco!

21.00 - 1.30 uur

Gepaste kleding gewenst!

Dorpshuis Vreeland

Fetha 16, 3633 CT Vreeland

Telefoonnummer: 0294 234750

Thema jaar

Historische buitenplaatsen

TAXI VAN WIJK
voor al uw vervoer

Binnenweg 7, 3634 AD Loenersloot
Telefoon 0294 29 13 25

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

Dodaarslaan 10-14, Kortenhoef

Kijk voor aanbiedingen op:
www.wijnkoperijdemeenthof.nl

Op zaterdag 28 januari a.s. zet de 89-jaar
oude Harmonie De Vecht de traditie voort
om een gala nieuwjaarsconcert te geven
in de mooie Grote Kerk van  Vreeland, dit
jaar geheel in warme Spaanse sferen. 

Wij zijn zeer trots u de beroemde fluitiste
Felicia van den End als soliste  te mogen
voorstellen.  Zij won al vele internationale
prijzen en concerteerde behalve in
Europa in Japan, USA, Midden Oosten en
Zuid Afrika. Er worden werken  gespeeld
o.a. van: Rodrigo, Barberan, Ferran, Juan
Vert en van Glinka: Caprice Brillant. 

De Vecht staat al weer voor het vijfde jaar
onder leiding van Gerhart Drijvers, die
ook benoemd is als dirigent van Het
Domstad Jeugdorkest en het Fries
Symfonie Orkest.

De Vecht, 89 jaar jong,  dankt haar
Fortissimo Vrienden:  De Nederlanden,
Greif, Fa. Driessen, C1000 Loenen,
Oogkontakt, Zorgboerderij Landzicht
Vreeland en haar Forte Vrienden: Tiere-
lantijn, ‘t Amsterdammertje en natuur-
lijk onze trouwe anonieme schenkers. 

Ook Vriend worden? Kijk graag op
www.muziekverenigingdevecht.nl/

Aanvang 20.00 uur, entree: € 10,-, kids € 5,-
Fluit: Felicia van den End
Dirigent: Gerhart Drijvers
Reserveren@muziekverenigingdevecht.nl

28 januari Galaconcert De Vecht

Dans jezelf fit en slank !!!!

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

Elke Woensdag van 19:00-20:00 uur.
Proefles € 5,- 

Info: 06-10074472 www.BelleZumba.nl 
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Orthodontie heeft cosmetische 
en functionele kanten
Frank van Monsjou studeerde tand-
heelkunde in Groningen. Na zijn
studie was het niet mogelijk om in
Nederland een praktijk over te ne-
men. Frank week uit naar Engeland
en kwam in Londen bij een ortho-
dontiepraktijk terecht. Het specia-
lisme boeide hem. ‘Ik besloot om
me te gaan specialiseren. In
Nederland bleek dat niet mogelijk,
omdat er maar een beperkt aantal
studenten toegelaten werd. Ik week
dus uit naar het Deense Arhus, waar ik na
drie jaar studeren, mezelf orthodontist
kon noemen.’ Frank ging weer terug naar
Nederland en startte een praktijk in
Heemskerk. Inmiddels heeft hij al weer
drie jaar Orthodontiepraktijk Hilversum,
waar ook veel Vreelandse patiënten hun
gebit laten corrigeren. 
Bij orthodontie gaat het er om dat de tan-
den en kiezen, en daarmee ook de kaken,
zo goed als mogelijk op elkaar aansluiten,
zodat het gebit optimaal functioneert.
‘Mijn vak heeft cosmetische én functione-
le kanten. Hoe beter de kaken aansluiten,
hoe minder slijtage en hoe langer het ei-
gen gebit meegaat. Het is prachtig werk.
Door allerlei technische ontwikkelingen
kunnen we ook steeds meer. Zo kunnen we
nu via de cad cam technologie een 3-d af-
beelding van het gebit maken. En we kun-
nen laten zien hoe het gebit er na de be-
handeling uit gaat zien’, zegt Frank. Veel
patiënten van de praktijk in Hilversum
zijn kinderen van rond de twaalf jaar. Dat
is de beste leeftijd om te starten met gebit-
correctie. ‘De wisseling is achter de rug en
de kinderen zijn nog volop in de groei. En
daarmee is ook de kaakstand nog goed te
corrigeren. Dat wil niet zeggen dat ortho-
dontie voor volwassen geen zin heeft.
Gebitcorrectie is niet leeftijdgebonden. De
laatste jaren krijgen we dan ook steeds
meer oudere patiënten.’

Net als voor de tandartsen zijn ook de ta-
rieven voor de orthodontisten door de
overheid losgelaten. Frank vindt dit een
goede ontwikkeling. ‘Door de vaste tarie-
ven konden we niet investeren in nieuwe
technieken. Dat kan nu wel. Patiënten heb-
ben zelf de mogelijkheid om een type be-
handeling c.q. beugel te kiezen. Met of zon-
der slotjes bijvoorbeeld, of aan de voor- of
achterkant van het gebit geplaatst. Wat er
door de verzekering wordt vergoed, is af-
hankelijk van de afgesloten polis. Op onze
website hebben we alle informatie over de
tarieven en de polissen van verschillende
verzekeraars staan (www.orthodontie-
praktijkhilversum.nl). Zo geven we graag
openheid van zaken. Verder hoeven pa-
tiënten tegenwoordig niet persé een ver-
wijzing van de tandarts te hebben. Ook
zonder verwijzingen kunnen mensen bij
ons terecht.’ Tot slot benadrukt Frank dat
het bij plaatsen van een beugel heel be-
langrijk is dat de patiënt – en bij jonge kin-
deren dus ook de ouders – sterk gemoti-
veerd is. ‘Hoe beter je je aan de voorschrif-
ten houdt, hoe beter en sneller het herstel.
Orthodontisten moeten een technische
puzzel oplossen in een bewegende omge-
ving. Er is dus alles aan gelegen dat de beu-
gel goed wordt gedragen.’  In Hilversum
werkt Frank van Monsjou samen met or-
thodontist Melissa Disse. De praktijk heeft
géén wachttijden!  C.L.

Bedrijvigheid rond Vreeland
Frank van Monsjou van Orthodontiepraktijk Hilversum

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

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

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

In de boeiende serie gespreksavonden
‘Wat bezielt ze’  staan in het nieuwe jaar
twee interessante spreeksters op  het pro-
gramma. Op 9 februari spreekt de
Vreelandse schrijfster Bettie Kool en op
woensdag 7 maart uitvaartverzorgster

Ellie Bokma uit Maarssen. De avonden
worden georganiseerd vanuit de kerk en
vinden plaats in De Til. Iedere avond is
weer bijzonder door de keuze en bezieling
van de sprekers en de wisselwerking met
de aanwezigen. Koffie en thee staan om
19.45 uur klaar, de avonden starten om
20.00 uur.  

Wat bezielt ze?

Wim Markus – fluit
Harry Schram – piano
Binnenkomst vanaf  19.30 uur
Concert 20.15 – 21.30 uur
Naborrelen vanaf 21.30 uur
Dorpskerk Maarssen
Kerkweg 19, 3603 CL Maarssen
Entree €15,00 pp
Reserveren is gewenst: 
asiemons@xs4all.nl of info@dieuwerelema.nl
Dit concert is georganiseerd door Rotaryclub Maarssen-
Breukelen. De opbrengst komt o.a. ten goede aan Shelterbox.

Benefietconcert zaterdag 11 februari



De Vreelandbode januari 2012 5

Quality in food and wines

Fingerfood & diners 

Bedrijfslunches

Catering aan boord

Aankleding & decoratie

www.casacatering.nl    |   info@casacatering.nl

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

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

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

Snelste drummer van Nederland
Hij drumt nu 10 jaar en is het drumvoor-
beeld van menig Vreelands tiener.
Afgelopen maand werd hij bekroond met
de titel: Snelste Single Stroke Drummer
van Nederland. Jasper van Minnen (19)
won de wedstrijd met 932 slagen per mi-
nuut, 31 slagen meer dan de nummer 2. 
Zijn drumstel staat nog steeds bij zijn ou-
ders op hun woonboot aan de Loenense-
weg. Samen met zijn vriendin Ilonka heeft
hij zijn eigen stekkie in Vreeland, verdient
een centje bij in Lokaal Zuid en keert weke-
lijks terug naar zijn ouderlijk huis voor het
geven van drumles. Jasper begon als 10-ja-
rige met drummen door veel naar muziek
te luisteren en mee te tikken met het rit-
me. Nu, 10 jaar later, drumt hij elke week
met zijn band Chained Messiah. Af en toe
treedt de band ook op. Op 24 februari
staan ze in de voorrondes van “the Metal
Battle” in de Artischok in Soest. Dankbaar
spreekt Jasper over zijn ouders die hem al
op jonge leeftijd kennis lieten maken met
verschillende muziekstijlen.” Phil Collins
was de eerste drummer die ik zag. Door
hem vond ik drummen erg interessant,
maar ik ben vooral begonnen met tikken
op tafel, blikjes en kussens door de muziek
die mijn ouders mij lieten horen. Veel
oude rock zoals Deep Purple, Pink Floyd,
The Rolling Stones”. Jaspers droom was
studeren aan de Rockacademie: “Twee jaar
geleden wilde ik graag studeren aan de
Rockacademie in Tilburg, ik kwam wel
door de voorrondes maar het is uiteinde-
lijk niet gelukt. Nu besef ik dat het mis-
schien wel beter is zo. De muziekindustrie
is erg hard en het is moeilijk - zeker als
drummer - om daar je brood in te verdie-
nen. Vooral in de muziekstijl Metal die ik
leuk vind. Daarom houd ik het erbij als
hobby en mocht het een keer zo uitpak-
ken, dat ik groot word met mijn band en
veel succes krijg, dan is dat natuurlijk al-
tijd mooi meegenomen. Het is belangrijk
om een beetje zekerheid te hebben.

Daarom studeer ik nu Media en
Entertainment Management in Haarlem.
Ik zit in het eerste jaar en tot nu toe is het
een pittige maar erg interessante oplei-
ding. Ik kan de evenementen wereld in, te-
recht komen bij televisie of bijvoorbeeld
bij een radiostation komen te werken. Hier
zitten dus nog steeds veel creatieve aspec-
ten in, maar dan wat breder en met een
goede doorstroming in de banenmarkt”. 

Sinds 6 jaar leert hij de jeugd van Vreeland
de fijne kneepjes van het drummen.
“Vooral het enthousiasme wat veel kinde-
ren met zich meebrengen als ze eindelijk
het lastige ritme onder de knie krijgen is
fantastisch om te zien. Ook leer ik zelf erg
veel van alle ritmes en maten die ik tot in
de detail moet uitleggen. Hierdoor besef ik
ook dat ik vroeger onvoldoende ben onder-
steund in bijvoorbeeld slagtechniek en an-
dere zaken”. In de toekomst wil Jasper
niets liever dan lekker veel drummen bij
verschillende bands met verschillende
muziekstijlen. “Veel optreden en plezier
hebben, dat is voor mij het belangrijkst!”.

S.B.

Misschien herinnert u zich nog de nar-
cissen en krokussen in het gras bij de
Floraweg, de schattige tête-à-tête nar-
cissen op de Vechtdijk voor De Neder-
landen en rond de bomen aan het begin
van de Spoorlaan?
Dit jaar hebben we van de Gemeente
Stichtse Vecht maar liefst 8000 narcissen-
bollen gekregen! Tuinarchitecte Wendy
Schenk uit Loenersloot van tuinontwerp-
bureau Klein Valckenheining, leverancier
van tuinplezier, vond het zo’n leuk project
en schonk ons ook nog eens 2500 bollen.
In het kader van Zorg voor de Omgeving is
er voor gekozen om de bollen samen met
de kinderen van de school te planten. Dit
is gebeurd op 5 en 12 december en was een
groot succes! Samen met diverse klassen
en hulpouders hebben we het merendeel
van de bollen geplant. Ze zijn op de volgen-
de plekken komen te staan; in de heg voor
de school, aan de achterkant op het gras-
veld, op het Maartenplein, rond de boom-
circels op het grasveld bij de BP en langs
het water in het parkje. De bedoeling is dat

veel mensen in Vreeland hier plezier van
gaan hebben in het voorjaar. De bollen die
over waren, worden door enthousiaste be-
woners geplant langs de Fetha onder lei-
ding van Arjen Zweedijk. Iedereen die mee
heeft geholpen, bedankt! 

Roos van Monsjou

Vreeland plant 10.000 bollen!
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De lijstenspecialist van klassiek tot modern

Restauratie en verkoop van schilderijen, lijsten en grafiek.

Leverancier van ophangsystemen.

Antieke en nieuwe prenten van o.a. de Vechtstreek

Advies aan huis is mogelijk.

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

na 19.00 uur: 06 134 60 394

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

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

Praktijk voor Creatieve Therapie

Woensdagavond 8 februari komt Aaf
Brandt Corstius naar de Bibliotheek Loenen. 

Ze komt vertellen over haar werk en hier-
uit voordragen. Uiteraard is er gelegen-
heid voor het stellen van vragen.
Aaf Brandt Corstius (1975) is sinds 2010 co-
lumniste bij De Volkskrant. Haar column

ABC is nu een van de meest gelezen rubrie-
ken van krant. Eerder schreef zij columns
voor nrc.next en trad zij regelmatig op in
het programma De Wereld Draait Door.
Zij publiceerde verder een aantal boeken,
waaronder Handboek voor de moderne
vrouw. In mei 2012 verschijnt haar boek
Het jaar dat ik (2x) moeder werd, een ver-
makelijk verslag van haar eerste jaar als
jonge moeder. ‘Overal heengaan en dan
rondkijken’, zo omschrijft Aaf Brandt
Corstius haar werk als columniste. Deze
Amsterdamse dertiger heeft overal een
mening over.  In tegenstelling tot eerdere
berichtgeving wordt deze lezing niet op
25 januari gehouden. Aanvang is 20.00 u
en de entreeprijs, inclusief consumptie,
bedraagt € 7,50. Leden betalen € 5,00 en
Vrienden van de Bibliotheek Loenen heb-
ben gratis toegang. Deze avond wordt
mede mogelijk gemaakt door de St.
Vrienden van Bibliotheek Loenen. De boe-
kenverkoop op deze avond wordt ver-
zorgd door boekhandel Koopman.
Kaarten zijn te koop in voorverkoop en
aan de zaal: de Bibliotheek Loenen, Keizer
Ottolaan 11, telefoon: (0294) 23 42 85 of
email: loenen@bibliotheekavv.nl.

foto: Keke Keukelaar

Een avond met Aaf Brandt Corstius

• Rust in je hoofd

• Ruimte in je lijf

• Liefde in de ziel

Germaine Roorda
Tel.: 06 - 22 55 96 99
Klompweg 20 
1393 PJ  Nigtevecht

www.massagesengesprekken.nl

Rijksmonument Klapstraat nr. 8
Mei vorig jaar ging Klapstraat nr. 8 in de
verkoop. Andries Nieuwland en Anouk
Pruim hadden al een jaar eerder besloten
te verhuizen naar het pand van de bakker
aan de Voorstraat. Een aantrekkelijke
koopprijs, een grotere tuin én meer ruim-
te voor Anouk’s grafisch ontwerpbureau
gaven de doorslag. Andries: ‘Eigenlijk wa-
ren we helemaal niet van plan te verhui-
zen, maar toen deed deze kans zich voor.
Dorpsgenoot en architect Joost de Haan
maakte een prachtig ontwerp inclusief
een prognose van de verbouwingskosten.
Tja, en toen werd onze creativiteit geprik-
keld om dit pand aan te gaan pakken. In
maart starten we met de verbouwing. We
hebben er alle vertrouwen in dat ons pand
aan de Klapstraat dit jaar wordt verkocht.’
Dat hun huis te koop staat is van buitenaf
niet te zien. Het bord Te Koop is er door de
stevige wind vanaf gewaaid. De verkoop is
in handen van makelaarskantoor Redres
(www.redres.nl), dat ook weer in handen
is van een dorpsgenoot, namelijk Jim
Reerink. Zijn kantoor is gespecialiseerd in
rijksmonumenten, waartoe Klapstraat nr.
8 ook gerekend kan worden. Andries: ‘We
hebben een reële vraagprijs van € 775.000.

Sinds mei vorig jaar hebben we vijf serieu-
ze gegadigden gehad. Tijdens de Open
Dag zijn er nog eens tien mensen langs ge-
weest. Iedereen die hier binnenstapt is
verrast over de ruimte (170 m2!). We heb-
ben een grote huiskamer, een woonkeu-
ken, een tuinkamer, een kantoorruimte,
een schuurtje én een tuintje met uitzicht
op de kerk. Op één hoog zijn drie slaapka-
mers én een grote badkamer met een
groot familiebad. En op zolder is nog een
grote slaapkamer met twee bedstedes en
een badkamer. We hebben hier heerlijk
gewoond en onze kinderen Jimi, Kik en
Lieve hebben super veilig kunnen spelen.’ 
Anouk en Andries moeten er niet aan den-
ken uit Vreeland te vertrekken. Anouk:
‘We zitten lekker dicht bij Amsterdam,
maar zijn altijd blij als we weer naar huis
rijden. Dit dorp heeft veel te bieden en er
wonen heel veel leuke en ondernemende
mensen. Al mijn boodschappen haal ik bij
Aloys.’ Andries benadrukt tot slot nog
even dat de Klapstraat nr. 8 per direct be-
trokken kan worden. En huren kan even-
tueel ook. ‘En als ons nieuwe huis nog niet
klaar is zetten we gewoon een stacaravan
in de achtertuin van ons nieuwe huis.’  

C.L.

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

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

Te Koop!
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Tel.: 0294 237 068    www.fysiotherapievreeland.nl

de Angstel
LIJSTENMAKERIJ

Houten en metalen lijsten voor al uw inlijstwerk.
Schilderijen, prenten enz.

Onze winkel is geopend op dinsdag t/m vrijdag
van 10.00 tot 18.00 uur. Zaterdag zijn wij

van 11.00 tot 17.00 uur geopend.

Rijksstraatweg 111, 1386 JH Baambrugge
Telefoon 0294 291 991

Het adres in Vreeland voor 
al uw DAGverse producten

Vitatas!
Biologische groente-tas!

Vóór dinsdag bestellen, vrijdag ophalen. 
Kijk voor meer info op www.proef.nu

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

BIOSCOOPBONNEN en delicatessemanden e.d.

Dagwinkel Aloys Hageman
Voorstraat 15, Vreeland

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

Met ingang van dit seizoen verzorgt
Frederike Gathier de turnlessen voor de
meisjes bij DOS Vreeland. Frederike heeft
zelf ook altijd geturnd bij DOS voordat zij
bij een grotere vereniging verder ging van-
wege haar talent. Nu geeft zij dus zelf les
en vindt dat heel erg leuk. Er zijn momen-
teel twee groepen. De 1e groep is voor
meisjes van 6 tot en met 9 jaar (maandag
16.30-17.30 uur) en de 2e groep voor meis-
jes van 10 tot ca. 14 jaar (maandag 17.30-
18.30 uur). We zijn momenteel aan het on-
derzoeken of er ook meisjes/jonge vrou-
wen van 14 jaar en ouder zijn die het leuk
vinden om te turnen. Mocht je interesse
hebben dan kun je dit laten weten via het

contactformulier op de website www.dos-
vreeland.nl. Hier vind je ook alle andere in-
formatie over de te volgen lessen bij DOS.

Durf jij de uitdaging aan?

Vrijwilligers leveren een onmisbare bijdra-
ge aan het beheer en onderhoud van het
landschap in Utrecht. Daarom is
Landschap Erfgoed Utrecht op zoek naar
enthousiaste vrijwilligers voor de land-
schapsbeheerploegen die in de provincie
Utrecht actief zijn. Op woensdag 25 janua-
ri om 20 uur is er een informatiebijeen-
komst voor mensen die interesse hebben
om vrijwilligerswerk te doen in het land-
schap.  De werkzaamheden zijn zeer geva-
rieerd en bestaan naast het knotten van
wilgen uit het afzetten van hakhout. Er
wordt zowel op droge als op natte locaties
veel gemaaid, gehooid, poelen geschoond,
rasters geplaatst, bermen verschraald etc.
Je komt daarbij op de meest mooie plaat-
sen die veelal niet vrij toegankelijk zijn.
Onze Buitenplaatsen ploeg houdt zich
daarnaast ook nog bezig met het onder-
houd van de historische tuin. Denk daarbij

aan (vorm)snoei van hagen en rozen. De
werkzaamheden vinden het hele jaar door
in de hele provincie plaats. Van de vrijwil-
ligers wordt verwacht dat zij gemiddeld 1
dag per week en minimaal 1 dag per
maand beschikbaar zijn. Vanzelfsprekend
is het mogelijk een keer een dag op proef
mee te draaien. Om vrijwilliger te kunnen
worden heb je geen specifieke kennis no-
dig. Je wordt tijdens het werk opgeleid.
Dus vind je het fijn om met een groep
mensen lekker buiten fysiek bezig te zijn?
Meld je dan aan voor de informatiebijeen-
komst. Dit kan via de website van
Landschap Erfgoed Utrecht www.land-
schaperfgoedutrecht.nl/agenda
Heb je interesse en wil je meer weten?
Neem dan contact op met Landschap
Erfgoed Utrecht, contactpersoon Dick van
Stegeren, tel 030 220 55 34 of d.vanstege-
ren@landschaperfgoedutrecht.nl.

Informatieavond vrijwilligers

Op woensdag 25 januari 2012 organiseert
de Stichting Poëzie aan de Vecht het jaar-
lijkse Poëzie Festival in de Bibliotheek van
Loenen aan de Vecht. Inwoners van de
Vechtstreek dragen hun favoriete gedicht
voor. De dichter Wim Brands, bekend als
presentator van het tv programma
‘Boeken’ , zal voordragen uit eigen werk. 

Tijdens de avond zal de muzikale omlijs-
ting worden verzorgd door het GEANTRAI
ensemble en Sjoerd Raaijmakers. GEAN-
TRAI bestaat uit Franc Janssen, Marjolijn
l’Herminez en Ine van Loosdrecht. De
avond staat in het kader van de
Gedichtendag 2012 in Nederland en
Vlaanderen op donderdag 26 januari. 
Het Poëzie Festival wordt gesteund door
de Stichting Spaar-bank Breukelen en de

Vrienden van de
Bibliotheek in
Loenen, maar ook
door Boekhandel
van Kralingen in
Breukelen, die tij-
dens de avond po-
ëziebundels en
boeken verkoopt.
Aanvang: 20.00 uur, toegang €5 incl. con-
sumptie en bundel met de voorgedragen
gedichten.

Meer informatie over de gedichtendag:
www.gedichtendag.org/activiteiten/utrecht.
Onze website is kort geleden de lucht in-
gegaan: www.poezieaandevecht.nl met fo-
to’s van Hedwig de Groot, webdesign:
Sjoerd Raaijmakers.

Poëzie aan de Vecht

‘Op verhoogde toon’
Vrijdag 3 februari a.s. in de Sijpekerk te
Nieuw-Loosdrecht. In de serie COM-missie
concerten verzorgen Arjan Breukhoven en
Anneke Bliek-Monsma gezamenlijk een in-
spirerende, muzikale avond met orgel- en
zangarrangementen in onze Sijpekerk.
Ook is er ruimte voor samenzang. Wij ho-

pen weer velen te mogen verwelkomen. De
COM-missie biedt u wederom een kopje
koffie of thee aan in de pauze. Aan het ein-
de van de avond is er gelegenheid even na
te praten met een drankje daarbij. De aan-
vang is 20.00 uur en de kerk is open vanaf
19.30 uur. De toegang is vrij.



Verkoop 

Mode/Accessoires
Geschenken

Open: Dinsdag 13.30 - 18.00 uur
Woensdag 10.00 - 13.00 uur
Donderdag 13.30 - 18.00 uur

Vrijdag - 10.00 - 18.00 uur
Zaterdag 10.00 - 16.00 uur

Brugwachtershuisje 
Voorstraat 13 Vreeland Tel 0294 234994

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

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

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

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

Tevens benzine verkoop
Open van ma. t/m vr van 07.00-18.30 uur
zaterdag van 07.00 - 17.00 uur
Tevens car-cleaning, het geheel reinigen
van uw auto

Goed nieuws!
Er zijn nieuwe razende reporters in het

dorp! Heb jij ze misschien al gesignaleerd?

Wat gaan ze schrijven over Vreeland?

Straks willen ze misschien wel een inter-

view met jou! Ze spelen nog even verstop-

pertje. Herken jij wie er achter de schrij-

vende handjes van de Kinderpost zitten?

Samen heten ze: FREVGIMAPIBINE. Met

hun handen tillen ze alvast een tipje van

de sluier op. Volgende maand stellen ze

zich helemaal aan je voor! 

Bloembollen
Voor de kerstvakantie hebben bijna alle

kinderen van CSV Ridderhof bloembollen

geplant. Hebben jullie ook geholpen? We

hopen dat er in het voorjaar een heleboel

bloemen te zien zijn!

Raadsel 1
Je loopt buiten op straat, je hebt geen

muts of kap op je hoofd. Je hebt ook geen

paraplu of iets anders boven je hoofd. 

Toch word je niet nat.

Hoe is dat mogelijk?

De Kerstmusical
22 december was de kerstmusical van

groep 6. Het jongetje met de zwafelstokjes.

Waar ook in speelde de hond: Gozer van

de familie Witteveen. Het speelde zich af

op de schaatsbaan met warme chocolade-

melk & oliebollen. Waarbij als laatste het

liedje bekent als  ik neem je mee  werd ge-

zongen. Veel mensen vonden de zwafel-

stokjes ook heel leuk.Er waren twee vor-

stellingen van de achternamen. waren

eerst a tot l en van l tot z. Ik zelf vond het

heel leuk.                    

Josefien, groep 6

Raadsel 2
De cijfers van de leeftijden van een moe-

der en dochter zijn hetzelfde, maar dan

omgewisseld. Een jaar geleden was de

moeder twee keer zo oud als de dochter.

Hoe oud zijn de moeder en dochter?

Ben jij ook zo handig?
De hele dag ben je bezig met je handen.

Daar sta je helemaal niet bij stil. Maar wat

als je dat wel doet? De razende reporters

volgden een dagje hun handen… 

FR: Ik heb vandaag mijn rekenschrift ge-

pakt met mijn hand. Ik heb mijn bestek

opgepakt met mijn handen, ik heb een

game gespeeld met een player en een pen

vastgehouden. EV: Ik heb vandaag een

mes gepakt en daarmee heb ik in mijn vin-

ger gesneden. Ik heb mijn taalboek ge-

pakt. En nu houd ik een pen vast. GI was

er vandaag even nie. MA: Ik heb vandaag

iets heel bijzonders met mijn hand ge-

daan: ik heb namelijk iets opgepakt en ik

heb dit verhaal geschreven. En ik heb mijn

meester een hand gegeven. PI: Ik heb van-

daag dit mijn handen gedaan: ik heb mijn

beker gepakt, een foto gemaakt, een koek-

je gepakt, ermee geschreven, getekend, ik



De Vreelandbode januari 2012 9

Wat: Meer dan 3.000 m2 onbeperkt overdekt 
speelplezier in hartje Amsterdam

Wie: Alle kinderen van 0 tot 12 jaar

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

Ingang: Trap voor Portugese Synagoge

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

Hoe: Minimaal één volwassen begeleider per 4 kinderen

Verder: Deze bon uitknippen en voor korting inleveren 
bij de kassa van TunFun! 
Geldig voor 2 kids tot en met december 2012

www.tunfun.nl V
rB

�

Het nieuwste hoorspel

Millennium – 
Mannen die vrouwen haten

is nu verkrijgbaar als CD! 
Speciale prijs voor Vreelanders: €24,95 

(normale prijs €29,95)

Natuurlijk te koop bij Tierelantijn

Bezoek ook eens de vernieuwde website!     

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

Voorstraat 21  Tel: 237304

De Werf 6, 3632 AE Loenen a/d Vecht

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

E-mail info@aannemingsbedrijfbonbv.nl

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

heb gekeept, een pen vastgehouden, de

deur open gemaakt, mijn poes opgepakt

en een bal! BI: Ik heb vandaag mijn han-

den zo gebruikt: ik heb uitnodigingen ge-

maakt, ik heb een broodje gesmeerd, ik

heb op schoot de dop van N. als grapje

weggegooid en ik heb gestuurd op de fiets.

NE: Ik heb mijn handen mijn val gebroken

toen ik van mijn fiets in de hondenpoep

viel. Ook zwaaide ik naar een meisje die

voor het hek stond te zwaaien. Wat doe je

eigenlijk niet met je handen of waarbij ge-

bruik je je handen niet? 

Voetbalsupporters
Donderdag 19 januari mochten 48 kinde-

ren van groep 6, 7 en 8 naar de voetbal-

wedstrijd Ajax – AZ in de Arena. Vraag

maar eens aan één van deze kinderen hoe

het was om in een echt voetbalstadion te

zijn. Omdat de grote mensen zich niet

netjes konden gedragen mochten kinde-

ren op die dag voordoen hoe het hoort! 

Raadsel 3
Zoek de 3 fouten in de onderstaande zin.

Er ziten 3 fauten in de zin.

Mop van Alec:
Jantje en opa moesten 100 verdiepingen

om hoog 

Ze waren begonnen  

Bij de tiende verdieping zij jantje mag ik

iets vragen opa

Opa zij nee als we boven zijn

Bij de 30 verdieping zij jantje  mag ik nu

dan iets vragen

Opa zij Nee als we boven zijn

Bij de 50 verdieping zij jantje mag ik nu

iets vragen

Opa zij Nee als we boven zijn

Bij de 80 verdieping zij jantje mag ik nu

iets vragen

Opa zij Nee als we boven zijn

Bij de 100 verdieping zij jantje mag ik ein-

delijk iets vragen

Opa zij ja jantje nu mag je iets vragen

Ik ben mijn tas vergeten

Alec Lindenkamp, 9 jaar

Oplossingen raadsels
Raadsel 1: 
Dat is mogelijk omdat het niet regent!

Raadsel 2:
De moeder is 73, de dochter is 37

Raadsel 3:
Dit zijn de fouten:

- 'ziten' moet 'zitten' zijn.

- 'fauten' moet 'fouten' zijn.

- '3' moet '2' zijn.



Maxime Verhagen wordt niet onze volgen-
de premier. Nu was de kans daarop al niet
erg groot, maar die beslissing was voor
een groot deel aan de kiezers. Nu heeft hij
zelf de keuze gemaakt. Verhagen vertelt
ons dat wij hem zien als een machtspoliti-
cus met een imago van onbetrouwbaar-
heid. 

Iets heel anders: de stem maakt opgang!
Een programma als The Voice schijnt de bij-
na absolute aandacht van de ‘looks’ in
onze beeldmaatschappij een beetje te ver-
plaatsen naar het stemgeluid. Wie dus
niet de natuurlijke of ingekochte looks
heeft maakt toch weer een kans. De
Engelse zangeres Susan Boyle wordt als
voorbeeld genoemd, terecht indrukwek-
kend. In één van die talloze herhalingen
zag ik de verandering in de ogen, het ge-
zicht en de hele houding van de juryleden
toen haar stem klonk. In enkele seconden
zagen zij wat ze hoorden!
‘Persona’ – daar komt ons woord persoon-
lijkheid vandaan. Als politicus of BN-er
moet je dat hebben, anders kom je er niet.
In het oude Rome verwijst Persona naar
het masker dat de spelers in het Griekse
theater droegen. Het gezichtsmasker
geeft de rol weer die de acteur speelt. En
nee, het is niet toevallig dat wij ditzelfde
woord nog altijd gebruiken! Daarom is
persoonlijkheid en karakter niet hetzelf-
de.  Achter het masker steekt het karakter.
Een werkelijke ontmoeting tussen men-
sen komt alleen dan tot stand als we el-
kaar laten zien wie er achter onze ‘per-
soonlijkheid’ leeft.
De oude Griekse filosoof Plato meent in
zijn boek Politeia dat je niet hoge ver-
wachtingen moet hebben van politici. In
zijn opvattingen zijn deze mensen enkel
bezig met hun eigen belangen en met
macht. Wijsgeren zouden het land moe-
ten regeren. Het probleem is dat de wijze
niet wil meedoen aan machtspelletjes. De
diepe denker mist het vermogen daartoe
zelfs. In die zin heeft deze teveel karakter.
En misschien zijn wijzen ook wel een beet-
je saai… 
Het duurde niet zo lang na de actuele
Griekse tragedie dat we nu in Rome een
opmerkelijke wissel zagen. Italianen hou-

den erg van persoonlijkheden en van
saaie lieden moeten ze niet zoveel heb-
ben, leert de geschiedenis. Het was ook
niet via het stemhokje dat de frivole
Berlusconi afgewisseld werd door de wat
saaie boekhouder Monti. Hij schijnt ver-
der ook nogal integer te zijn.
In tijden dat alles op rolletjes loopt en er
weinig mis kan gaan is er ruimte voor per-
soonlijkheden op de bühne. De samenle-
ving kan net iets te grote ego’s dan wel ver-
dragen. In tijden van groeiende crisis is dit
riskant. Leiders in onze tijd moeten wer-
kelijk boven elke verdenking staan. Zij
moeten mensen uit één stuk en volledig
zichzelf zijn; hun fouten erkennen en ons
als burgers vertrouwen. Dat vraagt karak-
ter! 
Mark Rutte heeft geen mediatrainer. Als
hij dat zegt geloof ik dat ook. Vertrouwen
komt immers van twee kanten. Ik geloof
ook niet dat Rutte die hulp nodig heeft.
Tegelijk is het helemaal geen schande om
wel mediatraining te krijgen. Zelf heb ik
er veel van geleerd en help ik op mijn
beurt met veel plezier mensen met het
ontwikkelen van hun eigen talenten. En
daarin zit de sleutel: een mediatrainer be-
gint bij de ander; de trainer opent niet een
trukendoos, maar start bij de gaven van de
ander. Een goede trainer dient. Elco
Brinkman leerde ooit een shuffle, maar
deze hupsheid paste niet bij de opslag van
zijn ogen. Hij werd door velen overigens
gezien als een machtspoliticus met een
onbetrouwbaar imago.
Zou mediatraining van een ‘persoonlijk-
heid’ ooit een ‘karakter’ kunnen maken?
De vraag stellen is deze beantwoorden.
Strikt gesproken heeft een persoonlijk-
heid absoluut mediatraining nodig; koste
wat het kost moet immers het masker op-
gehouden worden. Maar het blijft theater.
De man of vrouw met karakter heeft dat
niet nodig, niet perse. Maar het is wel fijn
als zij kunnen groeien in hun verantwoor-
delijkheden.

O, dacht u dat deze column over politiek
ging? Excuus, deze gaat vooral over u en
mij. Die anderen zijn maar een paar voor-
beelden. Werkelijk leiderschap en karak-
ter begint bij ons achter de voor.
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Persoonlijkheden 
en karakters
Pieter Hoekstra

Pieter Hoekstra

Aloys let op de kleintjes…

Donderdag 16 februari kunt u in de
Bibliotheek Loenen genieten van een
avondje uit. Om 20.00 uur verandert de
leeszaal in een filmzaal. De film is geba-
seerd op het waar gebeurde verhaal van
Koning George VI, die zijn stotterproble-
men overwon. Meer informatie over de
film is te verkrijgen in de Bibliotheek. De
omschrijving van de film doen we op deze
manier omdat we de filmtitel niet mogen
noemen naar buiten toe i.v.m. filmrech-
ten. Verdere informatie over de titel van

de film kunt u bij de bibliotheek krijgen.
Daar mag titel wel vooraf bekend worden
gemaakt.
Toegang, inclusief consumptie, is gratis
voor Vrienden van de Bibliotheek. Leden
van de Bibliotheek betalen € 3 en niet-le-
den € 7. Deze filmavond wordt mede mo-
gelijk gemaakt door de St. Vrienden van
de Bibliotheek Loenen. Kaartverkoop in
de Bibliotheek Loenen en aan de zaal:
Keizer Ottolaan 11, tel: (0294) 23 42 85,
www.bibliotheekavv.nl.

Filmavond in de Bibliotheek

Nigtevechtseweg 172 
3633 XX Vreeland

Tel. 0294 - 254164
Gaarne bellen na 17.00 uur! 

Wij bakken nog op ambachtelijke wijze 
onze pannenkoeken

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

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

‘Everday’ low prices
Dit geldt niet alleen voor de bekende elektronicaketen maar
ook voor onze eigen Dagwinkel van Aloys. ‘Everyday’ is het
scherp geprijsde huismerk van Dagwinkel met meer dan ze-
ventig producten in nagenoeg alle productgroepen: van pas-
ta’s en toiletartikelen tot potgroenten en diepvriesproduc-
ten. Andere eigen merken zijn VersUnie voor de versproduc-
ten en Biotime voor de biologische producten. Aloys
Hageman legt uit: “De eigen merken hebben eenzelfde kwa-
liteit als de bekende A-merken maar zijn zo’n 25 tot 50 pro-
cent goedkoper. Dit jaar brengen we de eigen merken extra
onder de aandacht. En natuurlijk heeft dat ook met de crisis
te maken. We laten zien dat we als kleine winkel ook goed
mee kunnen komen als het om scherp geprijsde levensmid-
delen gaat. Ook wij letten op de kleintjes!”.
In de folder vinden de Vreelanders iedere week weer een scala
aan aanbiedingen, waarbij de nadruk zal liggen op de produc-
ten onder eigen merken.  Maar ook zonder in de aanbieding te
zijn, zijn de eigen merken ‘super’ aantrekkelijk geprijsd. 

C.L.
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Omdat 2012 is uitgeroepen tot Themajaar
van de Historische Buitenplaats en Stichtse
Vecht de gemeente is met de meeste buiten-
plaatsen van Nederland, staat dit jaar iede-
re maand een Vecht-buitenplaats centraal
in deze rubriek. Maar voordat de huizen
zelf worden toegelicht, begin ik deze
maand met de buitenplaatsen in het alge-
meen. Waarom en sinds wanneer staan er
eigenlijk buitenplaatsen langs de Vecht en
wat zijn buitenplaatsen eigenlijk? 

Investering en recreatie
Begin 17de eeuw (onze gouden eeuw) zoch-
ten de in korte tijd rijk geworden
Amsterdamse kooplieden goede investerin-
gen voor hun verdiende vermogen en von-
den die onder meer in de kleine industrieën
langs de Vecht, met name dakpan- en bak-
steenfabrieken. Door de uitbreiding van de
stad (aanleg grachtengordel!) was er name-
lijk een grote vraag naar deze bouwmateri-
alen, waardoor die een lucratieve handel
vormden. Ook de uitgestrekte landerijen
achter de boerderijen aan de rivier vorm-
den een geliefd beleggingsobject. Naast dit
financiële aspect overheerste al snel het re-
creatieve effect. Men kwam naar het platte-
land voor het plezier en voor de gezondheid
door de stinkende stad in de warme zomers
te ontvluchten. De Vechtstreek was zo po-
pulair voor dit doel door de goede bereik-
baarheid met de trekschuit.

Brede oeverwal
Zo verrezen hier in de 17de en 18de eeuw
wel 200 buitenplaatsen, de meeste tussen
Maarssen en Loenen. Daar was de oeverwal
het breedst en bood zo een stevige onder-
grond voor de grote huizen en hun parken.

De Vecht had immers tot 1122 in direct con-
tact gestaan met de Rijn. Het sediment dat
vanuit de bergen met de rivier meekwam,
had zich in het eerste deel van de rivier af-
gezet, waardoor juist dit gedeelte de breed-
ste oeverwal heeft. Vanaf Loenen wordt die
oeverwal smaller, reden dat er langs de
noordelijke Vecht veel minder buitens te
vinden zijn. Op de oude prent is de Vecht bij
Loenen te zien, met tientallen huizen in
schitterend aangelegde parken. Op de re-
cente luchtfoto zijn nog slechts hier en daar
restanten van die parken te ontdekken.

Ontwikkeling buitenplaatsen
De eerste vorm van buitenplaats was de aan-
bouw van een ‘herenkamer’ aan een boer-
derij. Later werd een heel nieuw huis in de
buurt gebouwd. Zo bracht men hier de idea-
le zomer door: met frisse lucht, vers fruit,
groenten, vlees en al wat een boerderij
voortbracht, een groot huis en een prachtig
ingerichte tuin als statussymbool. In de
winter stond de buitenplaats leeg, dan
woonde men weer aan de gracht.
Een buitenplaats omvatte niet alleen een
woonhuis; het was een ensemble van huis
en bijgebouwen die een onlosmakelijk ge-
heel vormden met de omringende tuin.
Veel voorkomende bijgebouwen waren een
oranjerie, een koetshuis, een stal en met
name theekoepels. Tussen 1780 en 1830
zijn veel buitenplaatsen als gevolg van de
economische malaise gesloopt of gebruikt
als fabriek. Gelukkig zijn er nog tientallen
bewaard gebleven, die voor een groot deel
de charme van de Vecht bepalen. J.J.

Meer info: www.vensteropdevecht.nl,
historie>buitenplaatsen

...en nu!

Buitenplaatsen langs de VechtBuitenplaatsen langs de Vecht

J.K.H. Coers 
Machineverhuur

H.v.Viandenstraat 24 3633 CH Vreeland
Tel: 0294-232293    mob: 06-23761193

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

Voor slootwerk en klepelen.

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

Werkhoogte 5.80m.

www.coersmachineverhuur.nl

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

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Vreeland vroeger....

E-mail klopperaannemers@planet.nl Telefoon 0346 - 251639
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De oer-Vreelander
Martine Griffioen reageerde enthousiast

op mijn vraag of ik haar mocht intervie-

wen en ze had direct een extra verzoek.

Het interview van vader en zoon Molen-

wijk vond ze mooi, of het mogelijk was dat

zij ook samen met haar vader geïnter-

viewd kon worden. Dat vinden we natuur-

lijk hartstikke leuk en zo zaten we een

paar dagen later gezamenlijk om tafel. 

Martine is net als haar broer geboren in

De Keet aan de Boslaan, en woont bij haar

ouders op de hoek van de Voorstraat en de

Breedstraat. Dat ze thuis woont en nog

vrijgezel is leidt wel eens tot vragen, maar

niemand hoeft zich zorgen te maken. Ze

heeft een vol en boeiend leven en het be-

valt haar prima. Ze werkt fulltime, heeft

een goed contact met haar familie en

heeft leuke vrienden en vriendinnen.

Haar 40ste verjaardag heeft ze bij Lokaal

Zuid gevierd (haar 30ste verjaardag vierde

ze trouwens bij Cor). Een grote groep van

zo’n 50 mensen vierde het met haar mee.

Familie, vriendinnen van vroeger en nu,

collega’s en oud-collega’s - ze houdt graag

contact met mensen die ze mag en dan ex-

pandeert zo’n vriendenclub natuurlijk.

Haar vader vult aan dat hij geen idee heeft

waar zij de tijd voor een relatie vandaan

zou moeten halen. Zelf zegt ze dat ze best

een leuke vent tegen zou willen komen,

maar het is geen direct gemis. Beter nog,

ze heeft haar leven op orde, heeft het naar

haar zin en dan moet hij wel heel speciaal

zijn als je daar je leuke leventje voor aan

wilt passen. 

Behoefte om op zichzelf te wonen heeft ze

op zich wel. Het is alleen lastig om in

Vreeland een geschikte en betaalbare wo-

ning te vinden. Haar ouders en oom heb-

ben woningen op de Nigtevechtseweg, op

het terrein van de oude Dakpannenfa-

briek, waardoor het wel de Pannekeet

wordt genoemd maar in werkelijkheid de

veel mooiere naam “de goede verwach-

ting” dragen. Zou daar een leuke van vrij-

komen, dan is dat een fijne optie. Woont

ze ook lekker dicht bij haar nichtje en

neefjes. De huisjes hebben door de mooie

locatie echter een laag verloop dus kijkt ze

verder. Ze heeft destijds helaas vergeefs in

Cronenburg gekeken en nu volgt ze de

ontwikkeling van de sociale woningen op

het oude CSV terrein. Grote haast heeft ze

niet. Het huis op de Voorstraat is ruim ge-

noeg en ze laten elkaar vrij dus ze moet

niet weg. 

Oorspronkelijk wilde ze bij een lucht-

vaartmaatschappij aan de slag en heeft

daarvoor een toeristische opleiding ge-

volgd. Daar kwam ze lastig tussen en ging

aan het werk bij NS travel. Na drie jaar

ging ze aan de slag bij het IBIS hotel op

Schiphol waar ze de 508 kamers moest

zien te vullen. Een gekkenhuis en ze be-

sloot een cursus  management assistente

te volgen. Na een aantal jaren ging ze aan

de slag bij computerbedrijf Silicon

Graphics. Toen werd zij door een oud-col-

lega benaderd over een functie bij Dell en

daar werd ze personal assistent. De dyna-

miek van het bedrijf, met snelle ontwikke-

lingen en altijd wat aan de hand beviel

haar goed. Helaas zorgden de marktom-

standigheden ervoor dat het daar voor

haar ophield. Dat vonden ze bij Dell ook

jammer. Ze hielpen haar en gaven haar

veel ruimte om in de resterende tijd werk

te zoeken. Daarop vond ze een baan, we-

derom als personal assistent, bij Corio in

Utrecht. Corio is een vastgoedbeleggings-

fonds en rustiger en iets ambtelijker dan

Dell waar ze wel even aan moest wennen.

Ze werkt nu voor twee leden van de Raad

van Bestuur en heeft het erg naar haar

zin. 

Ze gaat graag naar het theater. Vaak in de

rol van suikertante voor haar neefjes

Menno en Ruben en haar nichtje Bibi.

Soms ook naar meer volwassen voorstel-

lingen met vriendinnen. Meestal gaan ze

naar Amstelveen, het is een mooi theater,

makkelijk vanuit Vreeland te bereiken en

je kunt er eenvoudig parkeren. Ook pop-

concerten bezoekt ze graag. Robbie

Williams en U2 heeft ze meermalen ge-

zien en ze heeft nog kaarten voor Anouk

en Guus Meeuwis in huis.

In Vreeland heeft ze zich nooit verveeld.

Op school speelde ze met haar klasgenoot-

jes, ze herinnert zich de schaatstochten

met de hele klas. Je vermaakte je gewoon.

Later liep ze folders en had andere klusjes

waarmee ze naast school druk was en

waardoor je het hele dorp kende.

Natuurlijk is Vreeland lastig met open-

baar vervoer te bereiken, maar je sprak

daarom met elkaar in het dorp af, je had

stalfeesten en als ze in Hilversum ging

stappen bleef ze daar bij een vriendin sla-

pen of haar vader kwam haar halen. Je

moet meer regelen, maar daar krijg je dan

ook wel veel voor terug. Een beter be-

schermde jeugd kun je niet vinden en het

is een prachtig dorp waarin veel wordt on-

dernomen. De Kerstmarkt trekt jong en

oud, oer en import, net als het Dorpsfeest

en Koninginnedag. Haar hele familie

woont hier. Deze plek is goud waard en zij

blijft hier wel of in de regio.

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

Smederij NIESSEN
• SIERSMEEDWERK
• BUITENLANTAARNS
• LAS- EN REPARATIEWERK

Rondje Zuwe
door  Grace Inklaar

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

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

Voor de lekkerste kaas,
de ruimste sortering magere kaas,
de beste boerenkaas uit het groene hart
van de Krimpenerwaard en de meest 
verrassende buitenlandse kazen!

Komt u iedere donderdagmorgen
van 8.30 - 12.30 uur naar de Fetha 
in Vreeland naar Kaashandel E. de Vries

Pin aanwezig!

Huiswerkcursus                           Bijlessen

www.studycompany.nl 0294-234883
Breukelen & Bussum

DE NEDERLANDEN NIEUWE STIJL

Wij zijn weer geopend en wel in een volledig nieuwe stijl!
Gedurende de vakantiesluiting is er hard gewerkt om de restaurant-

metamorfose te realiseren en als we het zelf mogen zeggen: het resultaat
mag er zijn. Prachtige nieuwe kleuren, lampen, gordijnen en stoelen,

ofwel De Nederlanden in een verfrissend jasje.

Nieuwe kaart
Een nieuwe stijl betekent ook een nieuwe kaart.Vast voorproeven? 

Check www.nederlanden.nl

14 februari Valentijn! 
Vier dit op zondag 12 februari met een speciaal romantisch ontbijt 

met champagne voor 25,- p.p.! Van 08.00 - 11.00 uur.

Beleef de nieuwe Nederlanden: reserveer als Vreelander een tafel 
in januari of februari en blijf gratis logeren in een Deluxe kamer!

Gedurende de maanden januari en februari 
zijn wij gesloten op zon- en maandagen

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

Duinkerken 3 3633 EM Vreeland  Tel. 0294 23 23 26
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De import-Vreelander
Hoe leuk is het als je dochter je uitnodigt

voor een interview in de Vreelandbode?

Henk Griffioen ging graag op Martine’s

verzoek in om de import Vreelander van

deze maand te zijn. Dat hij hier bijna zijn

hele leven woont doet er voor hem niet

toe. Hij is pas op zijn zevende met zijn ou-

ders vanuit Bilthoven in Vreeland komen

wonen. Zijn vader kreeg de mogelijkheid

om in Vreeland zijn eigen slagerij aan de

Breedstraat te runnen. Er waren destijds

drie slagers in Vreeland, ook op de

Boslaan en de Voorstraat, dat kon toen

nog prima. Henk is de oudste zoon maar

had geen enkele aspiratie om in de slage-

rij te werken. Zijn jongere broer wel, maar

niet om eigen baas te zijn. Daarop werd de

slagerij aan Wim Dalhuizen verkocht.

Zijn vader bleef met kerst en andere druk-

ke dagen helpen. Henk herinnert zich dat

toen zij in Vreeland kwamen wonen, alles

zich nog rond het oude dorp afspeelde.

Zelfs daar werden pas later door Van Leer

nog huizen geplaatst, zoals op de

Lindengracht bij het Kerkplein. De nieu-

we wijk was er in zijn geheel nog niet. Er

waren families die stukken grond bezaten

en daar huisjes op bouwden. Ook zijn

schoonvader. De oude Sophia’s Hoeve (nu

de Lindengracht, het stuk voorbij de mu-

ziektent) was van hem en dus de witte

huisjes van “de goede verwachting”. 

De dag nadat Henk zakte voor zijn exa-

men aan de Mulo, besloot hij om in plaats

van herexamen te doen een wereldreis te

maken. Hij monsterde aan op de boot

Johan van Oldebarneveldt in Amsterdam

als medewerker algemene dienst officie-

ren. Hij reisde van Gibraltar naar Suez,

Jemen, Sydney, Tahiti, door het

Panamakanaal, Miami, New York en via

Southampton weer naar Amsterdam. Een

prachtige reis van 90 dagen, maar met

veel tegenslag. Een toerist was vermist,

een medewerker verdronk en er woedde

flinke stormen, waaronder een heuse wer-

velwind. Bij terugkomst wilde hij het liefst

meteen weer weg, maar zijn broer krijgt

een ongeluk in de slagerij. Die verbrandde

zich ernstig met heet water bij het

schoonmaken van de slagerij. Door de

goede zorg van dokter Hamming en een

verpleegster van Van Leer komt het uitein-

delijk weer goed, maar Henk was dus nog

in Vreeland en wordt door een dorpsge-

noot geattendeerd op een voorlichtings-

avond van de Marechaussee. In 1961, als

hij net verkering heeft met Stanny, waar-

mee hij inmiddels bijna vierenveertig jaar

getrouwd is, vertrekt hij naar Apeldoorn

voor een opleiding van een jaar waarna

hij bij de wachtbrigade van Soestdijk gaat. 

Zijn baan bij de Marechaussee is boeiend

en neemt hem de hele wereld over. Hij is

bij de belangrijke Koninklijke momenten

aanwezig zoals het bezoek van Beatrix

aan Suriname in 1964, haar huwelijk in

1967 en de inhuldiging in 1980. En bij hef-

tige toestanden als de bouwvakkersrellen

in 1967 en bij de gijzeling van het

Indonesische Consulaat in Amsterdam in

1975. Hij was in Suriname toen de decem-

bermoorden plaatsvonden. Dat herinnert

ook Martine zich goed. Het was 1982 en

het was onzeker of en wanneer haar vader

terug kon komen. Henk stelt dat hij het

zelf toen ook heel spannend vond. Het mo-

ment dat ze op het vliegveld klaarstonden

om met een Boeing 747 uit het land weg

te komen, wetend dat elk moment de mi-

litairen van Bouterse konden ingrijpen,

was eng. Hij heeft ook in Joegoslavië geze-

ten, in Mostar. Daar scheidde de rivier

Neretva de moslims en de kroaten en be-

waakten zij de brug, maar het oorlogsge-

weld viel in deze regio mee. Ze hadden

meer met de maffia te stellen. Ook de sfeer

tussen de eenheden onderling was prima

en zorgde zelfs voor feestelijke momenten

waarop de Duitsers een sauerkraut maal

maakten, gevolgd door Italianen die hun

specialiteit kwamen delen. De heftigheid

van wat collega’s in Srebrenica meemaak-

ten hebben zij niet ervaren. Dat leerde hij

op de terugreis, toen de ploegen elkaar

troffen op het vliegveld in Zagreb. Zeer

emotioneel. 

Hij is in 1997 met pensioen gegaan.

Tropenjaren tellen dubbel dus op zijn

55ste moest hij stoppen. Ook al heeft hij

altijd vooraan gestaan en zeer boeiende

dingen meegemaakt, heeft hij nog geen

dag met weemoed teruggekeken. Zo zit hij

niet in elkaar. Eens per jaar gaat hij naar

het corpsdiner voor officieren. Dat weer-

zien is fijn, maar dat is genoeg. Die fase is

voorbij en bracht een nieuwe fase. Met het

gezin, de kleinkinderen en met zijn tallo-

ze hobby’s. Hij is graag met de huizen op

“De goede verwachting” in de weer, heeft

zoon Albert zijn huis aan de Vecht helpen

verbouwen, houdt vogeltjes en doet veel

vrijwilligerswerk. Zo organiseert hij mede

het jaarlijkse bejaardenuitje, is betrokken

bij de  jaarlijkse oliebollenaktie, zit in het

bestuur van de EHBO in het dorp, bezorgt

maaltijden voor ouderen en ga nog maar

even door. Met kerst gaan ze als vanouds

met de hele familie kaarten. Tot diep in de

nacht en met enthousiasme. Stilzitten

doet hij niet bepaald, en dan zie ik een

grote gelijkenis met zijn dochter. Een be-

zige bij met een hart voor het dorp.
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DEMPER CONSULTANCY

DCDC
DEMPER CONSULTANCY
FINANCIEEL ADMINISTRATIEF ADVIESBURO

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

Dames-, Herenkapsalon 
en Modeboetiek 

Boútriba uitverkoop

Kom snel, op is op!

Breedstraat 1-3, Vreeland
Telefoon 0294 - 230028

WICO
DIENSTVERLENING

GLAS- EN GEVELREINIGING
Willem Dolman

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

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

Greif Nederland B.V.
Industrial Packaging & Services

Bergseweg 6
3633 AK  Vreeland

Telefoon: 0294-238911

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

Onderhoud + APK

Schadeherstel, Taxatie en Reparatie

Afwikkeling met verzekering

Gratis vervangende auto

De naam zal niet bij iedereen gelijk een
bel doen rinkelen maar haar gezicht is be-
kend bij vele Vreelanders. Astrid
Wingelaar, de (apothekers-)assistente van
huisarts Paul Klever bereikt eind januari
de pensioengerechtigde leeftijd en neemt
afscheid. Gelukkig voor haar collega’s en
ook voor haarzelf is het een geleidelijk af-
scheid want Astrid blijft ook na haar 65ste
verjaardag een dag per week werkzaam
op de praktijk aan het Maartenplein.
Astrid werkt al 28 jaar bij Klever en was
daarvoor al zo’n tien jaar werkzaam bij
zijn voorganger. De geboren Loenense
kwam eigenlijk toevallig in Vreeland te-
recht en is altijd gebleven.  "Het leukste
aan mijn werk vind ik nog steeds om zelf
dingen te maken, poeders en capsules bij-
voorbeeld. Ik vind koken ook leuk dus laat
mij maar lekker in de potjes roeren.
Helaas kon dat wel steeds minder door al-
lerlei (administratieve) werkzaamheden
die er bij kwamen en ik hier vaak alleen
werkte met de medicijnen." Vooral de ex-
tra administratieve taken die Astrid er bij
kreeg in de loop van de jaren, vaak opge-
legd door de overheid, spreken haar min-
der aan. "Je bent gewoon minder met je
vak bezig als je voor extra etiketten en no-
ta’s moet zorgen, bijvoorbeeld." Het is ook
hectischer en drukker geworden in de
praktijk. Het werk van apothekersassis-
tent is verantwoordelijk werk dat bij een
verkeerde dosering of beslissing fatale ge-
volgen kan hebben maar de ervaren
kracht heeft daar niet onder geleden. "Ik
heb gelukkig nooit een grote fout ge-
maakt en dat gaf me vertrouwen. Ik kan
mijn werk thuis goed van me afzetten. Ik
heb wel eens gehad dat ik me thuis reali-
seerde dat ik iets vergeten was klaar te zet-
ten voor een patient, in het weekeinde of
zo. Dan ga ik wel bellen op zaterdag.

Gelukkig weet ik van de meeste patiënten
hoe ik ze kan bereiken en waar het over
gaat. Uit mijn hoofd, haha." Die betrok-
kenheid is exemplarisch voor de perfecti-
oniste. Welke eigenschappen moet haar
opvolger eigenlijk hebben? Er volgt een
hele waslijst variërend van computervaar-
digheden tot een zeer goed geheugen en
bijna alles wat daar tussen in ligt. Aan de
opvolging wordt hard gewerkt maar was
bij het ter perse gaan van dit nummer nog
niet helemaal in kannen en kruiken.
De gezelligheid met haar collega’s gaat
Astrid missen maar genieten van tripjes
met haar echtgenoot wordt makkelijker
nu beiden met pensioen gaan.  Gelukkig
voor Vreeland blijft Astrid voorlopig nog
een beetje in de pannetjes roeren aan het
Maartenplein. M.A.v.S.

In de Schijnwerper..
Astrid Wingelaar draait het liefst pillen

Brugstraat 1                                                    Ned. den Berg

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

WWW.KROONTWEEWIELERS.NL

Beste redactie van de Vreelandbode,
Wij wonen in een schitterend dorp, wat meer
en meer gaat leven door enthousiaste bewo-
ners die een hoop voor het dorp en zijn bewo-
ners doen. Nu hebben we alleen een giganti-
sche ergenis en dat is de hondenpoep op straat.
Het zijn niet van die kleine drolletjes, maar
grote hopen, waarbij de poep tot je enkels
komt als je even niet oplet en erin stap. Sorry
voor de details, maar het is toch wel echt ver-
schrikkelijk onbeschoft en smerig van de hon-
denbezitter(s) om dit te laten liggen op de
stoep, aangezien zij niet de enige stoepgebrui-
kers zijn.
Wij wonen op de Spoorlaan en als ik met de
kinderen 4x per dag naar en van school loop
(en met mij nog meer ouders met kinderen),
dan komen wij gemiddeld 6 grote hopen poep
tegen en verbied ik mijn kinderen om te hup-
pelen en rennen op de stoep. Met als gevolg dat
ik de hele weg loop te schreeuwen dat ze bij me
blijven lopen en moeten kijken op de stoep
waar je hun voeten neer zetten. Wat dan niet
alleen voor mij, maar ook voor mijn kinderen

geen goed doet aan ons humeur. Iedere dag en
soms zelf 2x per dag liggen er weer nieuwe bij.
Vorige week poep op ons tuinpad. Vandaag 2
meter van onze tuin vandaan weer een hele
grote hoop op de plek waar de buurman (87)
een paar dagen geleden ook al een hoop poep
had opgeruimd voor de medestoepgebruikers,
terwijl deze lieve man alleen zelf dat stukje
stoep gebruikt om regelmatig te vegen, zodat
het netjes blijft. 
Wij zijn hier echt helemaal klaar mee. Het is
een hele hele hele grote ergenis en wij willen
graag iedereen vragen die een hond (ongeacht
formaat of leeftijd) heeft die op de stoep poept
om het zelf ook even netjes op te ruimen voor
uw medebewoners!!! 
Met vriendelijke groet, Bianca van der Spoel

Noot van de redactie: 
De laatste weken heeft de redactie meer-
dere brieven over hondenpoep ontvan-
gen, kennelijk een probleem wat leeft in
het dorp. Verzoek daarom aan alle hon-
deneigenaars ‘hun’ poep op te ruimen!

Lezers schrijven    Poep
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16 januari: De eerste van zes tweewekelijkse

gratis proeflessen van het zangkoor Sursum

Corda onder begeleiding van zangpedagoge

en zangeres Monique van der Hoeven uit

Utrecht. Aanmelden is gewenst en kan via

Christel Coers, jkh.coers@hetnet.nl of 0293-

232293, maar binnenlopen kan ook.

25 januari: Start van de 13 weken durende

Alpha introductie cursus over het christelij-

ke geloof. Vind je het leuk om nieuwe men-

sen te ontmoeten, houd je van een goed ge-

sprek en wil je je verdiepen in het Christelijk

geloof? Info:  www.vechtenangstelkerk.nl 

Computercursussen SeniorWeb Wijdemeren
Op 30 januari gaan de computercursussen

van SeniorWeb van start in de Bibliotheek

van Loosdrecht en op 13 maart in De Spot in

Ned. den Berg. Voor 50+-ers, geven we een-

maal per week de volgende cursussen in

Loosdrecht.

- Kennismaken met de PC; maandag van

14.00 tot 16.00 uur, van 30 jan t/m 19 mrt.

- Kennismaken met de PC; dinsdag van 14.00

tot 16.00 uur, van 31 jan t/m 20 mrt.

- Internet en e-mail; woensdag van 14.00 tot

16.00 uur, van 1 febr t/m 21mrt.

- Digitale fotobewerking; donderdag van

14.00 tot 16.00 uur, van 2 febr t/m 8 mrt. 

(€ 60,-). Prijs: € 70,- ex cursusboek.

Inloopmiddagen met demonstraties:

Loosdrecht:18 januari van 14.00 tot 16.00

uur. Nederhorst den Berg: 21 februari van

10.00 tot 12.00 uur. Inschrijven is dan ook

mogelijk of op 0294-251858. Het cursusroos-

ter voor Nederhorst den Berg wordt 17 fe-

bruari gepubliceerd.
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Bed & Breakfast

Groepsaccomodatie

Vergader- en
ontvangstruimte

Boerenkaas

Boerderij-ijs

Rondleiding

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

www.dewilligenlogies.nl of www.dewilligenkaas.nl

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

Openingtijden 
di - wo - do - vrij 9.00 -17.00

zaterdag 8.00-13.00
maandag gesloten

De Kleur en Interieur winkel voor:
Gordijnen • Vloerbedekkingen • Raamdecoratie
Shutters • Traplopers & Vloerkleden • Horren
Verf & Behang • Antieke kleuren “van Oort”

Woonaccessoires 

Brugstraat 17, Loenen a/d Vecht
Telefoon 0294 231993

info@schumacherinterieur.nl

www.schumacherinterieur.nl

Rijksstraatweg 154
3632 AH Loenen aan de Vecht
T 0294 - 23 24 28
M 06 - 14 21 22 29
E info@esthe-labelle.nl
W esthe-labelle.nl

Microdermabrasie
Duurzame ontharing (IPL)

Het gebeurt niet vaak dat een landsman
op een hoogte van zo’n 370 km en met een
snelheid van bijna 28000 km/uur langs de
hemel flitst, maar tot 16 mei zit André
Kuipers in het International Space
Station. Vanuit Vreeland kunnen we de
ISS bijna dagelijks zien. De ISS vliegt in on-
geveer 1.5 uur een rondje om de Aarde en
is vanaf de Aarde te zien als een ‘ster die
snel langs de hemel beweegt’. Gemiddeld
is de ISS zo’n 4 tot 5 minuten zichtbaar,
soms als een speldenkopje aan de hemel,
soms als een punt zo helder als Venus. Dat
hangt in hoge mate af van de stand van de
zonnepanelen t.o.v. de zon en de plek van
een waarnemer op Aarde. Wil je de ISS
zelf langs de hemel zien flitsen, bezoek
dan www.heavens-above.com waar je
kunt aangeven waar je je op Aarde be-
vindt (onder ‘configuration’). De site bere-

kent dan wanneer de ISS vanuit Vreeland
te zien is (klik op ‘ISS’ onder ‘satellites’). 
28000 km/uur dat klinkt natuurlijk heel
erg snel, maar ‘relatief’ gezien valt dat wel
mee. Omdat de Aarde eenmaal in de 24
uur om zijn as draait, bewegen we in
Nederland met zo’n 250 m/s om de
Aardas. De Aarde draait gedurende een
jaar een rondje met een straal van 150 mil-
joen kilometer. Dat komt neer op een snel-
heid van zo’n 30 km/s om de Zon. Ons zon-
nestelsel draait met 250 km/s rond het
centrum van onze Melkweg, en de
Melkweg vliegt met 1500 km/s door het
heelal. U beweegt op dit moment dus met
een snelheid van 1780 km per seconde
door het heelal, ruim zes miljoen kilome-
ter per uur, ofwel 100-duizend keer sneller
dan de maximum snelheid op de N201 ter
hoogte van Vreeland. Flits. H.L.

Hemel boven Vreeland

In navolging van het plan van Johan
Beukeboom over de ontwikkeling van het CSV
terrein schrijf ik:  Aan het begin van 2009 be-
zocht ik in Kockengen  KUNST en KOFFIE van
Abrona; een project voor verstandelijk beperk-
ten, waar deelnemers bezig zijn met schilder-
kunst en onder begeleiding een restaurant run-
nen. Hoewel de horecagelegenheid al gesloten
was, werden we hartelijk ontvangen. 
Dit bezoek bracht me aan het fantaseren: zou
zoiets ook mogelijk zijn in Vreeland? Het kleine
gereformeerde kerkje, dat was gebouwd naar
een ontwerp van Lion Cachet, een Vreelandse
kunstenaar en lid van de kerk, stond al enige
tijd leeg (ik noemde het project: Geef CACHET te-
rug aan Vreeland). Ik vroeg vriend Reinko om
mee te denken. We zochten contact met mensen
die ons konden helpen om het plan te realiseren:

een werkplaats voor mensen die niet aan het ge-
wone arbeidsproces konden deelnemen. Het
kerkje zou daarmee een mooie bestemming
kunnen krijgen. Het plan werd nog mooier toen
er een suggestie werd gedaan om er woningen
voor deze doelgroep naast te bouwen en toen be-
kend werd dat de nieuwe gemeente Stichtse
Vecht woonvoorzieningen moet creëren  voor ver-
standelijk beperkten. In de loop van het jaar
hebben we de plannen aan een aantal mensen
voorgelegd, zoals vertegenwoordigers van de
woningbouw, de gemeente en de kerk. We be-
zochten gelijksoortige projecten. Eind oktober
van dat jaar werd de kerk overgedragen aan een
koper; het plan dat we voor ogen hadden is niet
gerealiseerd. Zo gaat het soms. 

Of zijn er nog kansen…….
Joke Stapper (stapper@kabelfoon.nl)

Lezers schrijven

Ontwikkeling CSV-terrein

Workshops en cursussen

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

Sommige brillenwinkels strooien u graag zand in de ogen.
Wij helpen u met goede oogzorg, mooie monturen en de beste glazen.
En de prijs hoort u vooraf. Vaak verrassend laag, zeker na aftrek van uw zorgvergoeding.
Ook úw ogen verdienen Briljant.
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De Vreelandbode
De Vreelandbode is een gratis uitgave. Om even-
wicht tussen informatieve artikelen en adverten-

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

Recept 
van
Maurice Rootinck

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

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

Monumentenonderhoud
Klassieke nieuwbouw
Restauratie & Renovatie

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

Na de recepten van Wilco neemt Maurice Rootinck
het stokje over. Graag stellen wij hem even aan u
voor en vanaf volgende maand kunt u 5 heerlijke re-
cepten van zijn hand in de Vreelandbode lezen. 

Maurice (1986) groeide op in het Gooi. Zijn passie
voor koken werd geboren toen hij, zestien jaar oud,
de kans kreeg om vier maanden in Zwitserland in
de keuken van een ski-hotel te gaan werken. Hij be-
gon als keukenhulp en kon al snel doorgroeien tot
leerling-kok. Na dit avontuur in Crans Montana
ging Maurice aan de slag bij diverse restaurants, o.a.
bij de Heren van Aubere in Laren, en breidde hier-
door zijn werkervaring uit. Hij miste toch de basis
van een opleiding en haalde in twee jaar tijd zijn
noodzakelijke papieren, inclusief leermeester (wat
inhoudt dat hij een stagiair / leerling-kok mag bege-
leiden). En toen kwam Paul Zuidervaart met Lokaal
Zuid op zijn pad. Maurice: “En met veel plezier ben
ik vanaf dat moment chefkok. De naam zegt het al,
een lokaal restaurant gelegen in Vreeland. Het suc-
ces van dit intieme restaurant is de goede samen-
werking met het hele team en de passie voor het vak
welke Paul en ik delen. Mijn keuken bestaat dan ook
uit eerlijk eten, altijd vers, goed op smaak en verlei-
delijk gepresenteerd aan de gast.”

Traditiegetrouw hield de Dorpsraad op 1
januari haar Nieuwjaarsreceptie in het
Dorpshuis. Het was een geanimeerd sa-
menzijn waarbij vele bekenden en onbe-
kenden elkaar troffen, als altijd uitste-
kend verzorgd door John en Nicolien.
Extra leven werd in de brouwerij gebracht
door –wie anders?!- Johan Beukeboom, die
een vurig pleidooi hield om de geplande
nieuwbouw op het CSV-terrein een origi-
nele countrysfeer mee te geven. “Zet
Vreeland op de kaart met een origineel
wijkje met een saloon, houten veranda’s,
originele western-huisjes om in te wonen.

Bouwen met hout is duurzaam en het
hoeft niet duurder te zijn. Laten we ons al-
lemaal daarvoor inzetten!” aldus Johan,
die ook een prachtig spandoek had opge-
hangen met de tekst “Laten we creatief
zijn met het CSV terrein”, geflankeerd
door twee voorbeeld western-huisjes. Alle
aanwezigen zetten hun handtekening op
de lijst die rondging en die aangeboden
gaat worden aan de woningbouwvereni-
ging. Het gepraat en gelach overstemde de
stortregen die tegen de ramen striemde
en iedereen was blij dat hij lekker binnen
zat. Komt volgend jaar allen!                     J.J.

Gezellige nieuwjaarsreceptie DorpsraadGezellige nieuwjaarsreceptie Dorpsraad

Algemene Ledenvergadering
IJsclub Voorwaarts Vreeland

Donderdag 2 februari 2012 
om 20.00 uur in het Dorpshuis

Meer info: www.ijsclubvoorwaartsvreeland.nl


