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Van de redactie
Na een drukke nazomer bomvol activiteiten breekt een iets
rustiger periode aan. Gelukkig is er nog genoeg te doen om
ook de komende maand boeiende dingen te beleven, u vindt
ze in deze Vreelandbode. Verder zoals u van ons gewend bent
interessante kennismakingen met diverse dorpsgenoten. Zo
is Herman van ‘t Loo de OerVreelander van deze maand en
Geert Mol de ImportVreelander. Het indrukwekkende ver-
haal achter de eigenaar van schildersbedrijf Atlantis leest u
in ‘Bedrijvigheid’. Sportieve kinderen en ouders vindt u in de
rubriek ‘Wat doen zij nou?’, waar het wekelijkse kickboksen
in de gymzaal aan bod komt. In Vroeger en Nu wordt
Buitenplaats Schoonoord besproken, dat nu te koop staat.
Een ander huis dat te koop staat, ‘De goede Verwachting’ aan
de Nigtevechtseweg, wordt toegelicht in de rubriek Te Koop.
Samen met diverse terugblikken en onze vaste rubrieken
biedt de Vreelandbode u weer gevarieerd ‘nieuws uit eigen
dorp’. Veel leesplezier!

Singel 1
3633 CW Vreeland

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

Allereerst willen we stilstaan bij het onver-
wachte overlijden van Annelies Balder van
Belleza. Zo’n jonge vrouw die zo plotseling
uit het leven is weggerukt. In gedachten
zijn we bij de nabestaanden die dit verlies
moeten dragen. Voor dit verdriet schieten
woorden altijd tekort.
Op 8 november as. is er een thema-avond
van de Dorpsraad in het Dorpshuis. De
nieuwe wijkagent Linda de Jong wordt die
avond voorgesteld. En de bezoekers hebben
gelegenheid haar vragen te stel-
len. Ook Liesbeth Beuke-boom en
Mark van Koert – twee nieuwe le-
den van de Dorpsraad – worden
8 november geïntroduceerd.
Joost Molenwijk gaat uitleggen
hoe het nieuwe parkeerbeleid
voor bezoekers aan ons dorp eruit ziet.
Samen met de gemeente zullen er stappen
genomen worden om bezoekers duidelijk
te maken waar ze kunnen parkeren, name-
lijk op het Sperwerterrein, zodat de overlast
in ons dorp tot het verleden behoort.
Restaurant De Nederlanden overweegt va-
let parking in te zetten. En natuurlijk beste-
den we ook aandacht aan de sluiting van de
EVAB garage. Last but not least is er het
Dorpshuis, dat direct te maken krijgt met
de gemeentelijke bezuinigingen. We moe-
ten voorkomen dat het Dorpshuis moet
sluiten. Alle ideeën van bewoners zijn wel-

kom! Laten we gebruik maken van onze ei-
gen kracht, zoals ook beschreven in de co-
lumn in deze uitgave van Pieter Hoekstra.
Vreeland zonder Dorpshuis, dat kan niet.
We moeten onze schouders onder dit pro-
bleem zetten! Terugblikkend hebben we 27
september jl. bezoek gehad – de eerder ver-
meldde College Tour - van vier wethouders
van Stichtse Vecht die de belangen van
Vreeland geïnventariseerd hebben.
Aanwezig waren vertegenwoordigers van

organisaties en verenigingen.
Deze informatie is bestemd voor
de toekomstvisie Stichtse Vecht
‘Focus op Morgen’. Als basis voor
de visie ligt ons Dorpsplan, waar-
van exemplaren nog besteld kun-
nen worden (john.de.nooij@onli-

ne.nl). Onze dorpsgenoten Juliette Jonkers
en Reinko Abels zijn door de gemeente ver-
zocht mee te denken over de toekomst van
Stichtse Vecht. Verder was er 4 oktober jl.
nog een inloopavond over het bestem-
mingsplan van het oude CSV-terrein. De be-
trokken wethouder heeft de definitieve
bouwplannen uiteen gezet. Bij de gemeen-
te vindt u meer informatie hierover. En dan
hopen we natuurlijk tot slot dat de opkomst
op 8 november a.s. hoog is! Wanneer u zich
betrokken voelt bij wat er allemaal in
Vreeland speelt, is dit de gelegenheid om
ook uw stem te laten horen! 

Jaarlijkse thema-avond 8 november

DOS Vreeland had iets te vieren en dat was
te merken! Bij de opening van de feestelij-
ke Lustrumdag op 13 oktober jl. stond
voorzitter Grace Inklaar stil bij de historie
van DOS Vreeland en bij de mensen die be-
langrijk zijn geweest voor de vereniging.
Bij de leden en de vrijwilligers, bij de hui-
dige trainers Vincent Stapper, Inge van de
Grift en Tonny van Hal en bij de heren
Duran, Jongbloed en Zalingen die de ver-

eniging hebben opgericht. Maar ook bij
alle anderen die in de afgelopen decennia
de vereniging hielpen. Daarvan waren de
ereleden Elly Schot en mevrouw Schuur-
mans in eigen persoon gekomen om de
viering bij te wonen. Het huidige bestuur
vindt het hoog tijd om de mensen die in de
laatste 10 jaar van groot belang zijn ge-
weest in het zonnetje te zetten. Oud-voor-
zitter Frans Jilesen, oud-secretaris, nog
steeds sitebeheerder en manusje van alles,

Lees verder op pagina 3

DOS 60 jaar!

GRIEPVACCINATIE
Dinsdag 23 oktober 2012 

van 16.00 tot 18.00 uur

Praktijk dokter Klever
Maartenplein 11 Vreeland

Bericht 
van de

Dorpsraad
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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
(tijdens schoolvakanties gesloten)
Meer informatie: 
www.bibliotheekavv.nl

Agenda

De Vreelandbode is een uitgave van
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Kopij voor de volgende Vreelandbode ui-

terlijk 14 november 2012 inleveren via

info@vreelandbode.nl. De volgende Vree-

landbode komt uit op 22 november 2012 .

Drukwerk: Dunnebier Print. 

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

28 okt. Einde Seizoensborrel
3 nov. Southern Locals in Dorpshuis
6 nov. Vergadering Bedrijfsvereniging
8 nov. Thema-avond Dorpsraad
9 nov. Vrijdagmiddagborrel, 

Lokaal Zuid
24 nov. Sinterklaas-intocht
25 nov. Jazz @ the Fetha, Dorpshuis
9 dec. Vreeland Vocaal
14 dec. Kerstmarkt

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. 21 okt. 10.00 cand. F. de Jonge

zo. 28 okt. 10.00 ds. P. Hoekstra

zo. 4 nov. 10.00 ds. R. Abma

zo. 11 nov. 10.00 ds. E.A. Keuning

zo. 18 nov. 10.00 ds. P. Hoekstra

Vechtzooitje
Aangeboden oppas
ik ben Sophie Schmitz, ik ben 13 jaar en ik
woon in Vreeland. Ik heb jongere broertjes
en zusjes waar ik zelf ook op pas. Dus heeft
u een oppas nodig: mail mij! 
sophie.schmitz@ishprojects.com

Gezondheidscollectief 
Vreeland

Fetha 3
* Dieet- en voedingsvoorlichting

Mw. Y. van Erp, tel. 035 - 544 7348
tel. 06 - 251 400 31

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

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

Spreekuur volgens afspraak
In samenwerking met “De Singel” 

centrum voor zorg en welzijn.

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

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

Op woensdag 7 en 14 november om 20.00
uur zijn er in het dorpshuis in Vreeland
Chagall lezingen door de heer Eef
Ephraim. De twee nieuwe lezingen – met
uitzicht op de Kersttijd - gaan over de zo-
genaamde “nieuwe geboorte “. Kosten 10
euro per avond. Inschrijven/ informatie:
hansbots@mac.com telefoon 0294 232211.

Lezingen Chagall



De Vreelandbode oktober 2012 3

Voor al uw feesten en partijen

Bruiloften
Verjaardagen

Vergaderingen

Catering
Licht & Geluid

Meubilair & Servies

Ook voor uw BBQ, salades 
en biertap-verhuur

Voor meer informatie:
Dorpshuis Vreeland

Fetha 16, 3633 CT Vreeland
Telefoonnummer: 0294 234750

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

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,-

Vervolg pagina 1
Corry de Veer en veruit de meest oudge-
diende trainer van DOS Vreeland Tonny
van Hal zijn benoemd tot de nieuwe erele-
den van DOS Vreeland. 

Jolly Jumpers, zeskamp en hiphop
Toen barstte het feest los met: the Jolly
Jumpers! Verkleed in roze tutu, vechtpak-
je, ridderpak en meer duikelden deze
mannen met driedubbele salto's en
schroeven over kasten en matten, lieten
ouders en kinderen meedansen en juigen.
Ze zorgden voor jaloerse blikken bij de tie-
ners - vooral de jongens van DOS freerun-
ning wilden heel graag meedoen, zij ken-
nen de trucs immers - tot aan soms grote
schrik bij de kleinere kinderen door de
hoge sprongen. Na deze hilarische caprio-
len werden de kinderen ingedeeld in 6
teams voor een zes-kamp. Elk team ging
voor punten skateborden, skippyballen,
onder een zeil door tijgeren, volleyballen,
klimmen en met een brancard inclusief
patient rondrennen, waarbij het rode
team de fel begeerde chocolade-medailles
in de wacht wist te slepen. Daarna ver-
plaatste het feest zich naar het Dorpshuis,

voor een demo van HipHop dansgroepen
Deep Devotion en Promotion, winnaar vo-
rig jaar van het NK hiphop en ook dit jaar
favoriet bij het NK dat de dag na het DOS
feest was! Al bij de demo konden kinderen
en ouders moeilijk stil blijven staan, dus
toen de workshop begon stond de dans-
vloer vol en werden de swagger moves aan-
geleerd die kenmerkend voor hiphop zijn.
Hiphop en Streetdance (deze laatste kun je
bij DOS volgen) zijn nauw verwant, waar-
bij hiphop een mix van korte nummers
kent en Streetdance vaak een heel num-
mer beslaat en meer vaste passen kent. Ze
hebben wel deze feel, beiden worden vaak
in clips gebruikt en delen elementen met
elkaar. Het was een mooie manier om met
het dansen kennis te maken.

Frietjes
Het feest werd afgesloten met grote tafels
frietjes, frikandellen, kroketten en limona-
de. De ouders en (oud)bestuursleden borrel-
den na, waarbij ook de gemeente Stichtse
Vecht en Sportservice de vereniging succes
kwamen wensen. Samen werd het glas ge-
heven en geproost op een geslaagd feest en
op een goede toekomst voor DOS.

Geheel onverwacht is Annelies Balder,
in de bloei van haar leven, op 26 septem-
ber jl. op 50-jarige leeftijd, overleden. 
Mede door haar sprankelende persoon-
lijkheid was zij een van de belangrijke
steunpilaren van de middenstand in
Vreeland. 
Vele dorpsgenoten hebben Annelies in
haar kapsalon en boetiek regelmatig be-
zocht en kwamen daar heel graag.
Het is nog maar kort geleden dat wij
Annelies uitvoerig hebben gesproken;
over haar blijdschap en trots dat ze haar
team weer volledig op orde had en voor-
al met de komst van Marjolijn was ze erg
blij. Wij zullen Annelies enorm missen. 
Wij wensen haar man Lacus-Jan, familie,
vrienden en het team van Belleza heel
veel sterkte toe.

Redactie Vreelandbode

In memoriam Annelies Balder

Traditiegetrouw vieren de Vreelanders het
einde van het vaarseizoen, waarin de brug-
gen dagelijks bediend worden, met een
dorpsborrel. De ‘einde seizoensborrel’ waar
we (gelukkig maar tijdelijk) afscheid ne-
men van de brugwachters is dit jaar op zon-

dag 28 oktober om 17.00 uur, naast de Van
Leerbrug. Iedereen neemt zelf wat hapjes
en/of drinken mee, brugwachter Jaap zorgt
voor sfeervolle vuurkorven en zo wordt het
vast weer als altijd een gezellig uurtje! Alle
Vreelanders zijn van harte welkom!

Einde seizoensborrel bij brug

Rivier de Vecht is onze trots in het land-
schap. Er is veel werk voor nodig om de
kenmerkende oevers, de buitenplaatsen,
de hoogstamboomgaarden te onderhou-
den. Maar de subsidiemogelijkheden zijn
beperkt. Enthousiaste vrijwilligers zijn
daarom hard nodig! Landschap Erfgoed
Utrecht gaat in samenwerking met De
Vechtplassencommissie en Natuurmonu-
menten een nieuw vrijwilligersteam op-
richten die rond de Vecht aan de slag gaat.

Informatiebijeenkomst
Op zaterdagochtend 27 oktober is er een
informatiebijeenkomst over het werken
aan de Vecht.  Wilt u samen met anderen
de Vechtstreek ook mooi houden voor de
toekomst? Neem dan voor meer informa-
tie of aanmelding contact op met
Landschap Erfgoed Utrecht, werkaande-
vecht@landschaperfgoedutrecht.nl of tel.
030 220 55 34.

Werk aan de Vecht vrijwilligers gezocht!
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Machinaal borduren van logo’s & namen
Tevens levering van sport, promotie- 
en bedrijfskleding
Voor bedrijven en particulieren,
grote en kleine oplage

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

www.borduurstudiohetgooi.nl

Edin komt uit Montenegro en zijn vrouw
Saliha uit Bosnië, allebei dus uit voormalig
Joegoslavië maar ze hebben elkaar in
Duitsland ontmoet. Dat kwam zo. De vader
van Edin werkte als gastarbeider in
München, “en vrouw en kinderen bleven,
zoals dat toen was, achter in het land van
herkomst”, zoals Edin dat zo mooi zegt.
Toen de oorlog begon voelde hij zich als
moslim in de overwegend orthodox chris-
telijke gemeenschap in Montenegro zeer
onveilig en vluchtte hij naar zijn vader in
Duitsland. Hij was 19 en had net het gym-
nasium afgerond. Edin studeerde een jaar
Duitse taal en letterkunde in München
maar hij stopte met die studie omdat hij de
financiële last voor zijn vader, die nog
steeds in de fabriek werkte, te groot vond.
Hij vond een baan in de horeca en had, vol-
gens eigen zeggen, een hele goede werkge-
ver waar hij jarenlang met veel plezier voor
werkte. Op een dag, toen hij in een grote
Bierstube aan het werk was, zag hij een
prachtig meisje, een Bosnisch meisje, de
trap afkomen en hij wist meteen: “Dat
wordt mijn vrouw!” Edin was nooit naar
Duitsland gekomen om er te blijven, ook al
beviel het werkklimaat hem goed. Hij be-
sloot samen met zijn Bosnische meisje,
Saliha, inmiddels zijn vrouw, terug te ke-
ren naar Montenegro waar zijn vader een
huis had gebouwd voor “later”. Met weinig
geld en een eigen huis zou het mogelijk
moeten zijn een kleine horecagelegenheid
op te zetten. Maar het huis lag dicht bij de
grens met Kosovo waar korte tijd later de
burgeroorlog weer opvlamde. Weliswaar
keerde de rust wederom terug maar Saliha
en Edin voelden zich niet meer veilig. Edin
besloot voor de tweede keer te vertrekken
maar dit keer voorgoed. Hun nieuwe vader-
land werd Nederland. Nederlanders staan
in het buitenland bekend als open, eerlijk
en zuinig. Edin vindt dat wij als
Nederlanders ons daar te weinig bewust
van zijn. Juist om die eigenschappen wilde
hij zo graag naar Nederland. En bovendien
vindt hij het ook zo’n mooi land. Maar
goed, als je in zo’n nieuw land geen familie
hebt, dan mag je er niet zo maar wonen en
moet je asiel aanvragen. Twaalf jaar gele-
den gingen Edin en Saliha met hun oudste

zoontje dat avontuur aan. Maar het was he-
lemaal niet gemakkelijk. Acht jaar lang ver-
bleven ze in verschillende asielzoekerscen-
tra, wachtend op een verblijfsvergunning.
En in die tijd mag je niet werken dus dood-
den ze hun tijd met het leren van
Nederlands. “Ja, en dan sta je daar met de
gebakken peren”, volgens Edin want ook je
diploma’s worden niet erkend. Toen ze dan
eindelijk die felbegeerde verblijfsvergun-
ning op zak hadden, namen ze onmiddel-
lijk zelf initiatief. Hoewel ze de asielzoe-
kersprocedure in het Noorden hadden
doorlopen, wilden ze graag naar de provin-
cie Utrecht. Ze wilden graag in een dorp
wonen want in de stad ben je één van de
vele buitenlanders en in een dorp niet. Het
werd een huurwoning in Loenen aan de
Vecht. Vervolgens moest er zo snel mogelijk
zelf geld verdiend worden. Schilderen was
altijd al een hobby van Edin geweest en glas
zetten had hij al in Duitsland geleerd. Edin
heeft nu, vier jaar later, in zijn schildersbe-
drijf Atlantis drie schilders in vaste dienst.
Saliha haalde haar papieren voor kinder-
opvang en heeft, naast de zorg voor haar
drie zonen, een kinderopvang aan huis. Ze
hebben die vier jaren heel hard gewerkt,
met als resultaat dat ze nu net hun eigen
huis hebben kunnen kopen. 
Hoewel Edin nog wel eens heimwee heeft,
wil hij toch nooit meer terug. Hij is een vro-
lijke man en trots op wat hij en zijn gezin
in Nederland hebben bereikt.
Hij zegt: “Nederlanders zijn zo relaxed. Ik
heb wel eens ‘lijken’ in een offerte geschre-
ven in plaats van ‘luiken’, per ongeluk, om-
dat die klinkers zo lastig zijn. Een
Nederlander moet daarom lachen. In
Duitsland kan dat je je werk kosten.”  R.B.

Bedrijvigheid in en om Vreeland
Edin Skenderovic van 
Schildersbedrijf Atlantis

NIEUW O.P.I Gel Color (voor handen en voeten) NIEUW PEDICURE
Schoonheidsbehandelingen  Reiki Behandelingen

We werken alleen op afspraak 0294-255425 info@enerki.nl
We zien u graag binnenkort in ons schoonheidsatelier.

Nigtevechtseweg 172 
3633 XX Vreeland

Mobiel 06-22992265

Bed & Breakfast

Groepsaccomodatie

Vergader- en
ontvangstruimte

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

www.dewilligenlogies.nl of www.dewilligenkaas.nl

Boerenkaas

Boerderij-ijs

Rondleiding

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

Openingtijden 
di - wo - do - vrij 9.00 -17.00

zaterdag 8.00-13.00
maandag gesloten

Bij het werk in de tuin van haar moeder
stuitte de dochter van mevrouw Huisstede
plotseling op een merkwaardig geribbelde
steen die - in de vijftig jaar dat mevrouw
Huisstede nu al aan de Nigtevechtseweg
woont - niemand ooit was opgevallen. Het
bleek te gaan om de fossiele kies van een
mammoet, bevestigden experts van het
geologisch museum Hofland uit Laren. 
Mammoeten? In Vreeland? Zouden die
hier ooit rondgelopen hebben?
Mevrouw Huisstede zelf denkt van niet.
‘Hier heeft vroeger een dakpannenfabriek
gestaan en die heeft nogal wat klei uit de
Vecht gedeponeerd,’ is haar verklaring.

‘Het lijkt mij het meest waar-schijnlijk dat
de kies in de ijstijd is meegevoerd en toen
in de bedding van de Vecht terecht is geko-
men.’ Toch jammer. Het was zo’n roman-
tisch idee om die kolossen door Vreeland
te zien lopen. 

Mammoeten in Vreeland?
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Juli dit jaar werd Reinko Abels blij verrast
door een brief van de Commissaris van de
Koningin in Utrecht met het verzoek of hij
aanwezig wilde zijn in de Ridderzaal bij
het uitspreken van de Troonrede. Abels:
“De motivatie voor de uitnodiging was
dat het een persoon – ik dus– betrof die
zich onderscheidt door zijn inzet als vrij-
williger. Iedere provincie mag twee bur-
gers voordragen. In totaal waren we dus
met 24 burgers op Prinsjesdag aanwezig.
De Voorzitter van de Eerste Kamer, ook
Voorzitter van de Verenigde Vergadering,
verwelkomde ons in de statige Gravenka-
mer. Het was heel erg leuk en bijzonder
om aanwezig te zijn. Gelukkig waren niet
alleen oudjes met lintjes uitgenodigd,
maar ook twee jonge vrouwen uit Brabant
en twee ondernemers uit Noord-Holland.
In de Gravenkamer hangen schilderijen
van graven van Holland en Zeeland en ook
van Karel V en Philips II. Later gingen we
naar de Ridderzaal. Vanaf het balkon had-
den we een goed uitzicht op te troon en op

de Kamerleden en ministers. Na afloop
kregen we een lunch. Waarom ik er bij
mocht zijn weet ik niet. Blijkbaar ben ik
voorgedragen door het College van B&W
van onze gemeente!”

Reinko Abels in de Ridderzaal

De WvVreeland is nu 2 jaar onderweg om
met toertochten en evenementen zoals
Alpe d’HuZes zoveel mogelijk geld voor
goede doelen bij elkaar te fietsen. We zijn
dan ook trots  dat er in 2012 door Alpe
d’HuZes met hulp van de WvV voor het
KWF meer dan 32 miljoen is gedoneerd.
De WvVreeland gaat in 2013 voor de 3de
keer van start bij de Alpe d’HuZes!
Naast het steunen van het goede doelen,
zijn we al enige tijd bezig om de vereni-
ging van een kleding sponsor te voorzien.
Na een lange en gedegen voorbereiding
met de sponsor en ex prof renner Bart
Voskamp zijn de gesprekken afgerond. We
kunnen de nieuwe sponsor Castelo en
logo WvV bekend maken! De sponsorkle-
ding zal in het voorseizoen 2013 worden
gepresenteerd.
Vanaf het nieuwe seizoen zal de WvV op
koninginnedag en het dorpsfeest sportie-
ve activiteiten gaan organiseren. 

De vereniging bedankt Dennis, eigenaar
van Castelo, voor zijn sponsoring en crea-
tieve bijdrage!  

Dennis Zwart (directeur Castelo Handmade ti-
les) en Olaf Morel (bestuur WvV) met het nieu-
we logo van de WvV op een heerlijke chocolade-
taart van Bob Roode.

WvVreeland heeft sponsor

Op 28 oktober wordt om 3 uur ‘s nachts de
tijd een uur teruggezet. We mogen een
uurtje langer slapen, ‘s ochtends wordt
het vroeger licht, en ‘s avonds is het een
uur vroeger donker. De wintertijd is weer
begonnen. Kijk je eind oktober naar de he-
mel boven Vreeland, dan zie je ook lang-
zaam maar zeker de wintersterrenbeel-
den verschijnen. Orion is tegen midder-
nacht als een kolossale zandloper in het
oosten te vinden en klimt gedurende de
nacht steeds hoger aan de hemel. 
‘s Avonds staat Jupiter helder aan de he-
mel, en ‘s ochtends, kort voor zonsopgang
is Venus goed te zien. Business as usual,
maar niet op 13 november. Mocht je die
dag niets te doen hebben, en wilde je toch
altijd al eens naar Noord-Oost Australië
gaan, dan is dit de ideale dag. Op 13 no-
vember (het is dan al 14 november in

Australië) is in een deel van de Stille
Oceaan een totale zonsverduistering te
zien. De maan kruipt tussen zon en aarde
door en de verduistering duurt maar liefst
4 hele minuten. Die dag is het dus Nieuwe
Maan; de Maan wordt vanaf de aarde ge-
zien volledig van de achterkant belicht,
en is dus onzichtbaar. En dat is vanuit
Vreeland wel te zien (of niet, afhankelijk
hoe je het bekijkt). En omdat het die nacht
extra donker is, is het de moeite waard om
‘s avonds naar buiten te gaan en de sterren
te bewonderen. Rond half tien staat
Jupiter goed zichtbaar in het oosten, in de
buurt van Aldebaran, het oog van het ster-
renbeeld Stier. Onder de linker ster van de
gordel van Orion is de Orionnevel met het
blote oog te zien. Het Zevengesternte is
goed zichtbaar. En met een beetje geluk is
ook af en toe een vallende ster te zien. H.L.

Hemel boven Vreeland

28 oktober start wintertijd, de klok een uurtje terug!
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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

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

Na het inzamelen van de spullen op 2 za-
terdagen in september, kon de bazaar
plaatsvinden op zaterdag 6 oktober jl. in
het Dorpshuis. Naast het uitzoeken van
een boek en mooie spullen die u altijd al
had willen hebben, kon er ook een pan-
nenkoek, een kop soep, koffie met eigen
gebakken lekkers  genuttigd worden. De
sjoelkampioenen  2012  zijn: Lieve de
Grave (leeftijd 1 t/m 6 jaar), Merle Broekx
(leeftijd 7 t/m 12 jaar) en Ellie Schot (12
jaar en ouder). Het gewicht van de pom-
poen (13,9 kg) werd geraden door John
Kramer en de omtrek van de pompoen
(125,5 cm) werd goed geraden door Corrie
Zehenpfennig. De inhoud van de pot met
65 koffie pads ging naar Dinny Huisstede.
Tijdens het Rad van Avontuur werden vele
prijzen gewonnen, waarvan de meesten
beschikbaar zijn gesteld door onze plaat-
selijk middenstand. Dit zijn Bram Griffi-
oen, C-1000, Dorpshuis Vreeland, Eetcafé
Lokaal-Zuid, Fruitteler Drogenbroek,
Fietsenmaker Pieter Kroon, Haarstudio
Belleza, Haarwinkel Thea, Kaasboer Eric

de Vries, Kaasboerderij De Willigen,
Molen de Ruiter, Restaurant Noord
Brabant, Spakenburgse Vishandel en
VIV/Buisman.  Voor de kinderen waren de
grabbelton, de snoepwijzer en de roosjes
boom weer een succes. Door de enorme
keuze aan bloemstukken ging bijna ieder-
een met een bloemetje naar huis. Al met
al was dit een manier om als kerk van
Vreeland aanwezig te zijn voor het hele
dorp waar ontmoetingen plaatsvonden in
een gezellige sfeer. En het leverde, mede
door de vele sponsoren, een bijdrage van
€ 4.100 op voor het realiseren van de voor-
zetramen voor het kerkgebouw. De orga-
nisatie wil dan ook een ieder bedanken
voor hun support en bezoek aan de ba-
zaar. De volgende activiteit is onze jaar-
lijkse plantenmarkt op het Kerkplein in
het voorjaar. Deze zal plaatsvinden op za-
terdag 11 mei 2013. Wij, de bazaar/plan-
tenmarkt commissie van de protestantse
gemeente Vreeland, hopen u allemaal
dan in ieder geval weer te ontmoeten.

Namens de commissie: Koos van Nes

Sfeervolle Bazaar in Dorpshuis

Beschermheer van MKI (Medical Knowled-
ge Institute), Nobelprijswinnaar voor de
vrede en aartsbisschop-emeritus Desmond
Tutu (80) vereerde ons land met een be-
zoek. Van 18 tot en met 25 september 2012
was hij hier op uitnodiging van MKI-op-
richter Prof. Dr. Harold Robles. Doel van
Tutu’s bezoek was aandacht te vragen voor
het goede en nuttige werk van ‘zijn’ MKI en
de Desmond and Leah Tutu Legacy Fund.
Tutu heeft aangegeven dat dit zijn laatste
bezoek aan Europa zal zijn.
Dinsdag 18 en woensdag 19 september was
De Nederlanden in Vreeland het onderko-
men van Tutu en zijn familie. Voor De
Nederlanden een grote eer om deze inspi-
rerende persoonlijkheid te mogen verwel-
komen. 

Desmond Tutu in Vreeland

Na al die jaren vinden we "Jazz
@ the Fetha" eigenlijk wel iets
leuker klinken dan "Swing at
the Fetha". Maar dat is dan ook
het enige wat is veranderd. Als
vanouds pakten wij op zondag
14 oktober jl. de draad weer op!
Het was erg plezierig om reac-
ties binnen te krijgen in de
trant van: ‘Wanneer beginnen
jullie weer? 
We zitten te popelen...!’ ‘Kun je
ons vast de data doorgeven?
Dan kunnen we die dagen in
onze agenda vast vrijhouden...’
‘We kijken er weer naar uit!’
‘Doen jullie nog wat?’ Ja hoor,
we gaan weer wat doen!  
Pakt u even uw agenda en no-
teert u de volgende zondagen:
25 november 2012.
En voor 2013: 13 januari, 17 fe-
bruari en 24 maart. Het
Dorpshuis is open vanaf 14.00
uur. Entree is € 5,- p.p.

Jazz@theFetha
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Iedere dinsdagavond om 19.00 uur begint
het feest. Dan gaan de grote deuren van de
gymzaal open en stromen er ongelofelijk
veel kinderen binnen om te gaan kickbok-
sen. Één van de initiatiefnemers Mike Mol
legt uit: ‘We zijn hier in april mee begon-
nen en de belangstelling is enorm. We noe-
men het de KvK club.’ Dan met een big smi-
le: ‘Kickboksen voor kakkers’.  Bijna dertig
jongens en meisjes van de basisschool kick-
boksen tot half 8 en daarna start de groep
voor volwassenen die tot half negen duurt.
Dat zijn wekelijks ook bijna dertig deelne-
mers. Inderdaad mannen én vrouwen.’ 
Mike bedacht samen met Dennis van
Genderen, Wim Duijzer en Sander Vissers
dat Vreelanders meer aan hun ‘goddelijke’
lichaam moesten doen. ‘We vonden oud-
wereldkampioen kickboksen Rogier van

der Heijden bereid om ons te trainen. De
kinderen betalen € 2,50 per les en de vol-
wassenen €  10. Iedereen die interesse heeft
kan op dinsdag langskomen. En als je mee
wilt doen, moet je wel een bokshandschoe-
nen meenemen. Mike: ‘Die kun je onder
andere kopen bij Decathlon.’ Als de les voor
de kinderen is afgelopen, praat ik nog even
met Jippe, Pleun en Pelle van der Velden.
Met veel enthousiasme laten ze zien wat ze
allemaal geleerd hebben. De round- en si-
dekicks zijn niet van de lucht. Pleun: ‘De
warming-up is ook best zwaar. Je moet heel
lang op je hurken lopen en opdrukoefenin-
gen doen. Maar we vinden het héél leuk.
‘Ja’, zeggen Pelle en Jippe, ‘je krijgt er hele
sterke buikspieren van. En als je thuiskomt
ben je zo moe, dat je gelijk in slaap valt.’

C.L.

De Old Course Loenen organiseerde op 7 ok-
tober het 1e Vecht Open; een golfwedstrijd
over 9 holes. Het Vecht open is een jaarlijks
terugkerend evenement voor iedereen met
een GVB of een handicap van elk nivo. Ruim
80 golfers uit de omgeving van Loenen stre-

den in twee wedstrijden om de wisselbeker.
Het was uiteindelijk Leo Koning uit
Maarssen die met de hoofdprijs naar huis
ging. Alle deelnemers kijken terug op een
geslaagde dag bij een gezellige club op een
unieke plek in de Gooi en  Vechtstreek.

Golf ‘Vecht Open’ druk bezocht

Op dinsdagavond 6 november vindt één
van de twee jaarlijkse ledenvergaderingen
van de Bedrijfsvereniging Vreeland plaats.
Bent u al lid? Iedereen met een bedrijf en
elke zelfstandig ondernemer in Vreeland
kan zich aanmelden als lid van de bedrijfs-
vereniging. Het lidmaatschap kost € 140
per jaar en voor uw bijdrage krijgt u heel
wat terug. Zo kunnen er, dankzij uw bij-
drage, jaarlijks verschillende festiviteiten
in het dorp worden georganiseerd: het

Dorpsfeest, de Kerstmarkt, paaseieren zoe-
ken, Sint intocht etc. Daarnaast is er jaar-
lijks een gezellige bijeenkomst voor leden
waar u kunt netwerken, uw sociale contac-
ten kunt onderhouden en kennis kunt de-
len. Ook is er 2 x per jaar een ledenverga-
dering. Lid worden kan op de avond zelf of
door u aan te melden in de Dagwinkel bij
de penningmeester Aloys. Nieuwe leden
zijn van harte welkom op dinsdag 6 no-
vember om 20.00 uur in Lokaal Zuid! 

Bedrijfsvereniging Vreeland

Wat doen zij nou..?
Kickboksen voor kakkers

Dames-, Herenkapsalon 
en Modeboetiek
Kom de nieuwe 

collectie zien!
NIEUW! Medicueticals, 

de medicinale verzorgingslijn 
voor uw hoofdhuid.

Schilfers, roos, psoriasis, eczeem: 
kom voor advies naar ons toe!  

Breedstraat 1-3, Vreeland
Telefoon 0294 - 230028

Dodaarslaan 10-14, Kortenhoef

Kijk voor aanbiedingen op:
www.wijnkoperijdemeenthof.nl

DEMPER CONSULTANCY

DCDC
DEMPER CONSULTANCY
FINANCIEEL ADMINISTRATIEF ADVIESBURO

Tel. 0294 - 232417   E-mail info@demper-consultancy.nl
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w: www.orthodontiepraktijkhilversum.nl

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
• 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

Welkom
De herfst is begonnen, de bladeren vallen

op de grond en overal liggen kastanjes. In

de herfst kun je ook nog goed vissen, daar

weten Ruben en David alles van! Over twee

weken vieren we het feest van Sint

Maarten. Sint Maarten was een ridder die

later bisschop werd. Hij deelde met de

arme mensen. Wist jij dat op het wapen

van Vreeland Sint Maarten staat afge-

beeld? Kijk maar eens op de voorkant van

deze Vreelandbode. En wist jij dat je van

appels heel makkelijk appelmoes kunt

maken. Verwen je vader of je moeder

maar eens door het maken van dit recept.

Veel lees- en kookplezier!

Recept 
appelmoes
Benodigdheden: 1 kilo

appels, een beetje wa-

ter, 100 gram suiker.

Schil de appels, haal

het klokhuis eruit en

snijd de appel in kleine stukjes. Doe alles

in een pan met een beetje water en breng

aan de kook. Deksel op de ketel, vuur laag

zetten en in 20 minuten gaar koken. Blijf

steeds roeren zodat de appels niet aan-

branden. Tot slot de suiker er doorheen

roeren en smullen maar!

Floriade kookworkshop
De kinderen van groep 5 en 6 mochten op

13 september met de bus helemaal naar

Venlo. De juffen en meesters van CSV

Ridderhof hadden namelijk een school-

reisje naar de Floriade gewonnen. “Het

was superleuk en leerzaam en de dag ging

veel te snel voorbij!”, vertelden de kinde-

ren.

Herfstslinger 
Knutsel een herfstslinger, verzamel alle-

maal herfstspulletjes en rijg ze met een

scherpe naald en draad aan elkaar. Pas op

dat je niet in je vingers prikt!

Vis gevangen

Ruben (9) en David (11) Poelhekke haalden

vanuit hun eigen tuin een hele bijzonde-

re vis binnen. Zij vingen een albinosnoek

van 75 cm! De vis hield zich al een aantal

dagen schuil in hun haventje. Ze hadden

al eerder geprobeerd het beest te vangen,

maar dat lukte niet met een gewone hen-

gel. Toen David een blinkertje aanschafte

was het gelijk raak - pats- en hadden ze de

snoek te pakken. Het schijnt dat het zel-

den voorkomt dat een albinosnoek zo

groot wordt. Doordat ie wit is, zie je hem

te goed en is het moeilijk voor het beest

om te overleven (groot te worden) en te ja-

gen. “Natuurlijk was er wel even paniek

toen de snoek gevangen werd om het

beest van de haak te halen en toen snel

een foto te nemen. We hebben de snoek

daarna weer teruggegooid en dus zwemt

er nu weer een bijzondere albinosnoek

rond in de Vecht”.

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
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Gedicht
De neushoorn houdt van eten

zijn buik is te dik om te meten!

Alle centimeters zijn te kort

hij past niet eens een schort.

Hij eet zijn buikje rond

en dat allemaal met zijn mond.

Rein 9 jaar

Paardrijden
In de herfstvakantie kun je nu paardrij-

den in Vreeland. Het is voor kinderen

van 5 t/m 8 jaar. Je krijgt een korte paard-

rijles op een van de shetlanders en we

gaan spelletjes doen met de paarden.

Ook maak je een ritje met een echte

paardenkar. Het is op maandag 22 of op

vrijdag 26 oktober van 13.00 tot 15.00

uur. Kosten zijn  €10, - per persoon

Er is maar beperkt plaats dus wees er

snel bij!

Onder leiding van Julia Driessen

Voor meer informatie: 0615831843 

Of stuur een e-mail naar paardrijdenin-

vreeland@hotmail.com

Meester Kees 60 jaar
Meester Kees van CSV Ridderhof werd 3

oktober 60 jaar. De kinderen van groep 8

haalden hem van huis op met een scoot-

mobiel. Daarna vierde de school het "oude

sokken feest". Alle kinderen namen oude

sokken mee, die als vrolijke slingers door

de school hingen. Veel kinderen namen

ook een paar nieuwe sokken voor meester

Kees mee. Meester Kees: "Ik voel me nog

lang geen oude sok hoor! Ik hoop nog vele

jaren met veel energie voor de klas te

staan!".

Op de foto
Presentatrice Wendy van Dijk was op be-

zoek in de achtertuin van Nick van Ekris

aan de Loenenseweg. Hij mocht met

Wendy op de foto terwijl ze bezig was met

de opnames voor een televisieserie. Wat

een bofkont!

Op 11 november wordt het Sint Maarten

feest gevierd. Kinderen gaan met vrolijk ge-

kleurde lantaarns langs de deuren, zingen

een lied en worden beloond met iets lek-

kers. Op de Brede School CSV Ridderhof

denken ze, in de week voorafgaand aan dit

feest, terug aan Bisschop Sint Maarten die

deelde met de armen. Samen met de kerk

zamelt de school dit jaar voedsel in voor de

voedselbank Stichtse Vecht.  In de week

voorafgaand aan het Sint Maartenfeest

kan er voedsel worden ingeleverd op

school. (alleen houdbare producten!) Op

zondag 11 november wordt het voedsel

naar de kerk gebracht. In de kerk wordt

deze dag ook nog voedsel ingezameld. De

actieweek wordt afgesloten met een feeste-

lijke viering. Iedereen is hiervoor van har-

te welkom op zondag 11 november om

10.00 uur in de kerk in Vreeland.

Delen is geven!

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

�

Geen zin om ‘s nachts op te blijven 
om Millennium op de radio 

te luisteren?

Ook op CD! Met Victor Reinier 
en Rifka Lodeizen

Voor Vreelanders speciale kortingen!

Voor meer informatie 
en om te bestellen:

www.hoorspelfabriek.nl
Voorstraat 21

Tel:237304

Te koop bij Tierelantijn!!!
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Het komt niet zo vaak voor dat een familie-
lid geridderd wordt, zelfs al is het voor mij
dan nog de koude kant. Maar op de naam-
dag van de zachtmoedige heilige
Franciscus werd Rob van Pagée, omdat het
hare majesteit behaagde, ridder. Hij ver-
dient deze erkenning voor zijn tomeloze
inzet voor de meest kwetsbaren. De
Amsterdamse locoburgemeester Lode-
wijk Asscher had jaren geleden bij de
naam Eigen Kracht Centrale eerst het
beeld van de gigantische energiecentrale
van ‘Westpoort’ bij de Coentunnel, maar
Asscher was snel om. Juist de kleine men-
selijke schaal, waarin participatie en sa-
menredzaamheid van burgers centraal
staan, spreekt hem aan. De kern is dat bur-
gers de zeggenschap houden over hun ei-
gen leven, zeker in contact met organisa-
ties en overheden. Glunderend stelde
Asscher vast dat deze benadering
Amsterdam de afgelopen periode al zeven
miljoen bespaard heeft. Rob van Pagée gaf
eerder al aan dat juist de crisis een boost is
voor ideeën als van de ‘EKC’. Het moet nu
immers anders.
Kleinschaligheid lijkt grote kansen te krij-
gen. De snelle groei van ‘Buurtzorg’ is hier-
van een voorbeeld. Weinig overhead en
een grote betrokkenheid van de verpleeg-
kundigen bij hun patiënten én bij de orga-
nisatie. Onderwijsinstellingen worden
weer opgesplitst. De betrokkenheid van
mensen wordt links en rechts weer op
prijs gesteld. We hebben het dan over de
Civil Society. Eigenlijk staat die burgerge-
meenschap tussen de ‘overheid’ en ‘thuis’.
Heel lang waren het de kerken die hun ver-
antwoordelijkheid namen. Denk aan het
opzetten van ziekenhuizen en scholen,

maar wie herinnert zich nog dat het maat-
schappelijk werk tot enkele decennia gele-
den nog vooral kerkelijk werk was? Totdat
in de jaren ’70 de overheid meende alles te
moeten doen, om het twintig jaar later al-
lemaal aan de markt over te laten.
Is Civil Society een nieuw begrip? Adam
Ferguson schrijft al in 1767 ‘An Essay on
the History of Civil Society’. En een beetje
economisch filosoof vanaf Hegel gebruikt
het. Door de jaren heen ben ik dat begrip
overigens altijd tegengekomen op de plek-
ken waar de burgergemeenschap juist af-
wezig was, dus in bijvoorbeeld probleem-
wijken, waar geen gezonde samenhang
meer is tussen mensen. We moeten niet
naar meer politie, maar we moeten naar
meer gemeenschap, zegt de psycholoog
Robert Lupton, die bijna 40 jaar opbouw-
werk in de gevaarlijkste wijken van
Atlanta doet.
De afgelopen paar jaar zijn ook in onze ei-
gen omgeving de veranderingen doorge-
gaan. Oude gemeenten zijn opgegaan in
een veel groter verband. En zeker in de let-
terlijke zin is de politieke besluitvorming
verder van ons weggeraakt. De belangen
worden niet meer op dorpsniveau behar-
tigd, maar gemeente-breed. Wat gaat dat
betekenen voor onze voorzieningen?
Vooral nu er onder dwang van de economi-
sche realiteit nog heel veel lastenverzwa-
ringen, bezuinigingen en verlies van werk
of zekerheden op ons afkomen. Ons eigen
Vreeland heeft een stevig verenigingsle-
ven. Daarmee ligt er een mooi fundament
voor een echte Civil Society. Maar de naam
die Rob van Pagée bedacht voor zijn initia-
tief vind ik nog veel mooier. Ook voor ons
dorp dus een eigen kracht centrale!

Onze eigen kracht centrale
Pieter Hoekstra

Pieter Hoekstra

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)

Smederij NIESSEN
• SIERSMEEDWERK
• BUITENLANTAARNS
• LAS- EN REPARATIEWERK

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

Schoonheidssalon Diane
Voor verschillende soorten schoonheidsbehandelingen.

Daarnaast voeren wij een uitgebreid assortiment schoon-
heidsproducten 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
0294-230603

zoekt ervaren
personeel 

in de bediening
voor vrijdag en zondag

Rijksstraatweg 189 • 3632 AC Loenen aan de Vecht

T. 0294 - 231556 • E. info@restaurantvlinders.nl

www.restaurantvlinders.nl

‘Het gaat om vertrouwen, dat is de kern.’,
aldus dorpsgenoot Jan Frans Manten tij-
dens de vrijdagmiddagborrel op 12 okto-
ber jl. Hij is oprichter en tot 2011 CEO van
internet betalingsbedrijf GlobalCollect en
legt nu vooral de focus op het realiseren
van ambities & passies van andere men-
sen. Aan de orde was het thema: Het der-
de alternatief op het werk. In het kort ging
het onder meer om een dilemma dat ont-
stond nadat een leverancier, met wie een
goede relatie was opgebouwd, door auto-
matiseringsproblemen nagelaten had
een significant bedrag te faktureren. Het
management van de klant wilde direct
open kaart spelen in het belang van de
goede relatie, echter aandeelhouders/
commissarissen hadden een korte ter-
mijn belang te wachten in verband met
herfinanciering van de onderneming.
Hoe mooier de cijfers, hoe beter de lening
condities. Wat te doen: de duurzame rela-
tie met de leverancier op het spel zetten of

loyaal zijn aan de aandeelhouder? Er werd
een creatieve oplossing gevonden waarbij
zowel beide partijen en alle betrokken
werknemers met opgeheven hoofd en een
positief resultaat dit dilemma achter zich
konden laten. Er werd een nieuwe meerja-
ren overeenkomst gesloten met voor bei-
de partijen prima condities. 
Volgende borrel! 
De volgende vrijdagmiddagborrel is op  9
november as.. Inloop vanaf 15.30 uur en
locatie weer Lokaal Zuid. De toegang is
vrij. Deze keer gaat het over ‘HET 3e AL-
TERNATIEF EN DE SAMENLEVING’ en we
houden het dicht bij huis. Misschien wel
met: Vreeland een UMTS-mast, een eigen
krachtcentrale en het dorpshuis? Wie
zich aanmeldt voor de mailinglijst kan
ook toegang krijgen tot onze dropbox met
(gemiste) filmpjes van Stephen Covey over
zijn laatste boek én andere materialen.
Aanmelden kan via: vrijdagmiddagbor-
relvreeland@gmail.com.

Vrijdagmiddagborrel was weer succes!

Borrelpraat vol vertrouwen

Het 12,5-jarig jubileum willen we in december vieren met een
groots Jubileum-concert in de Grote Kerk van Vreeland, met
een uitvoering van het eerste deel van Händel’s Messiah.  Het
Jubileumconcert vindt plaats op zondagmiddag 9 december
in de Grote Kerk in Vreeland. Het begint om 14.30 uur en
duurt ca. één uur. Voor info, Monique Nooteboom, telefoon
0294231409 of 0630851764 of e-mail: roserust@hetnet.nl.

Vreeland Vocaal



In 2015 is het 750 jaar geleden dat Vreeland
stadsrechten verkreeg van de toenmalige
Bisschop van Utrecht. Hieraan vooraf-
gaand is het kasteel Vredelant gebouwd
om de grens met Holland te bewaken. Een
aantal Vreelanders heeft zich verenigd in
de Stichting Vreeland 750 om van 2015 een
gedenkwaardig en feestelijk jaar te maken.
Momenteel wordt er volop gewerkt aan het
maken van plannen voor deze viering.

Wat kunt u doen?
Uiteraard is de Stichting 750 nu al bezig
met het werven van sponsoren en subsi-
diënten. De Stichting heeft al overleg ge-
voerd met de gemeente Stichtse Vecht.
Deze is uitgesproken enthousiast over het
initiatief en zoekt naar middelen om de
Stichting financieel te ondersteunen.
Helaas hebben wij al gehoord dat deze mid-
delen niet toereikend ge-
noeg zijn voor de financie-
ring van al onze plannen.
Daarom zijn wij op zoek
naar andere manieren om
geld in te zamelen om dit
jaar de start van het ma-
ken van een boek en een
film van de grond te krij-
gen. De Stichting 750
heeft een bankrekening
geopend. Mocht u uw fi-
nanciële steentje bij wil-
len dragen dan kunt u uw
vrijwillige donatie over-
maken op rekening nr.
3050.58.878 t.n.v.
Stichting Vreeland 750.

De plannen:
1. Ontwikkeling van een

aantal eenmalige activi-
teiten. Feestweek in juni
2015 met culturele,
sportieve en sociale acti-
viteiten. Door middel
van steigermateriaal en
doekbespanning op het
Sperwerveld het kasteel

tijdelijk herbouwen. Voor deze activitei-
ten worden momenteel verschillende
werkgroepen in het leven geroepen. In
de volgende Vreelandbode leest u hoe u
hieraan deel kunt nemen.

2. Aansluiting van activiteiten bij de tallo-
ze stichtingen en verenigingen die
Vreeland rijk is en hen ondersteunen en
stimuleren de bestaande, normale activi-
teiten van deze stichtingen en verenigin-
gen te “overgieten met een historisch
sausje”. Hiervoor zullen de stichtingen
en verenigingen in de komende tijd be-
naderd worden.

3. Het schrijven en uitgeven van een boek
waarin de geschiedenis van Vreeland
wordt beschreven en het maken van een
film/documentaire waarin de (huidige)
sociale structuur van het dorp wordt
blootgelegd. 

In de volgende Vreelandbode leest u hoe u
kunt participeren in de verschillende
werkgroepen.

Vreeland 750 jaar

De Vreelandbode oktober 2012 11

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

Houd 
Vreeland 

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

Lokaal Zuid is nu 7 dagen per week open 

en dat is natuurlijk FFFF WENNEN!

Reserveer dit jaar nog op maandag of dinsdag en geniet 

van ons 3-gangen dagmenu voor slechts €20,12   ;-)

Dat is pas echt FFFF WENNEN!

Tel.: 0294 237 068    www.fysiotherapievreeland.nl

In hun vrije tijd zingen de Vreelanders
Connie Lohuis en Gerdjan Rapati in de
KCOV Amsterdam. Twee keer per jaar
geeft het koor een uitvoering in het
Concertgebouw. Gerdjan: ‘Op zaterdag-
avond 8 december voeren we daar Bachs
Weihnachtsoratorium uit. Een prachtig
werk met juichende koren, ingetogen ko-
ralen en virtuoze aria’s: van begin tot eind
is dit sprankelende werk één geweldig
feest! Het is een lang concert dat al om
7.30 uur begint!’
Wil je genieten van een feestelijke avond
in het Concertgebouw vol prachtige mu-
ziek? En wil je na Sinterklaas lekker in de
Kerststemming komen? Bestel dan kaar-
ten, die kosten € 35 aan de zaal en € 32,50
bij ons. Inclusief gratis tram of busvervoer
en een drankje in de pauze.
Gerdjan@strakblauw.nl of kijk op Face-
book bij KCOV Amsterdam. 

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

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Huiswerkcursus            Bijlessen

www.studycompany.nl 0294-234883
Breukelen & Bussum

Nigtevechtseweg 25, om op te knappen! 
De Nigtevechtsweg 25 gaat in de verkoop.
De huizen zijn ook wel bekend als de
Pannenkeet, omdat vroeger op deze
grond een pannenfabriek gevestigd was.
Maar ook als ‘De goede verwachting’ zoals
op de zijgevel staat geschreven. Het pand
werd jarenlang verhuurd door Stannie
Griffioen-Scheepmaker en haar broer
Marinus Scheepmaker. Stannie vertelt:
‘De laatste bewoonster was Jans Versloot.
Ze betrok de woning in 1964 en overleed 6
augustus dit jaar op 87-jarige leeftijd.’
Stannie’s man Henk Griffioen valt bij: ‘We
hebben zelf nog de aanbouw gebouwd
aan de zijkant van het huis. Inmiddels

moet er binnenin het huis veel gebeu-
ren. Zoveel dat we besloten hebben om
het pand te verkopen. De overige twee
huizen in het rijtje worden nog wel
verhuurd. Makelaar De Compagnie in
Vreeland heeft het nu op de site staan.
De vraagprijs is € 365.000.’ 
De makelaar schat dat de verbou-
wing – de buitenkant zit goed in de
verf en het dak is goed – tussen de
€ 75- € 100.000 gaat kosten, afhanke-
lijk van hoe luxe de toekomstige bewo-
ner het huis wil hebben. Hij denkt het
pand snel te kunnen verkopen, omdat

het een verrassend object is. Henk
Griffioen: ‘Bijna iedereen die een huis
koopt, verbouwt wat of vervangt een keu-
ken die eigenlijk nog best goed is. Dit is
een dankbaar object om aan te pakken.
Het is een niet-alledaags huis op 400 m2
grond en aan de achterzijde uitzicht op de
boomgaard. Een klein gezin zou er goed
kunnen wonen, maar het is ook heel ge-
schikt voor mensen zonder kinderen.
Boven zijn drie slaapkamers. Achter in de
tuin kan nog bijgebouwd worden. Daar
staat nu een flinke schuur annex garage.’
Het woonoppervlak van de woning – die
dateert uit 1906 – is 125 m2 exclusief het
bijgebouw van 20 m2.  C.L.

Te Koop!

Het adres in Vreeland voor 
al uw DAGverse producten

Iedere dag een ruim assortiment
heerlijk vers brood en 

aantrekkelijke weekaanbiedingen.

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

In Breukelen biedt Theater 4en1 (semi)pro-
fessioneel theater in de multifunctionele
zaal van het Cultuurhuis. Overdag aula
voor scholieren van scholengemeenschap
Broklede aan de Schepersweg 6a, in het
weekend in gebruik als sociaal-cultureel
podium voor Theater4en1 met muziek, ca-
baret, toneel en kindervoorstellingen.
Theater4en1 probeert door variatie en aan-
trekkelijke entreeprijzen een zo breed mo-
gelijk publiek aan te spreken. Naast profes-
sionele acts is Theater 4en1 ook een podi-
um voor lokaal en regionaal talent. 
Meer informatie en het reserveren van
kaarten via de website van het theater:
www.theater4en1.nl.

THEATER 4EN1 VERWACHT!
TONEELGROEP TRAJECT – Tafelmanieren
van Alan Ayckbourn Regie: Irene van den
Boogaard Datum: 27 oktober 2012 Tijd:
20.00 uur  Prijs:   € 10,00

THIJS VAN DOMBURG
Van Nare Mensen en de Dingen die Kapot
Gaan. Datum: 17 november. Tijd: 20.00 uur
Prijs:   € 12,50
Thijs van Domburg won de jury- en pu-
blieksprijs van het Groninger Studenten
Cabaret Festival en was in 2009 finalist van
Cameretten. Hij is één van de schrijvers van
Spijkers met Koppen en Dit was het
Nieuws.

Theatervoorstellingen in Breukelen
Bijna naast de deur!

Uniek dubbeloptreden van de beste rock-
bands uit Vreeland en Loenen.
Op 3 november zal er in het Dorpshuis
van Vreeland een feest plaats vinden, zo-
als daar lang niet is geweest. De beste rock-
band uit Loenen, ‘the Loenatixs’ zal daar sa-
men met onze eigen Vreelandse ‘The
Southern Locals’ een optreden geven waar
je bij moet zijn.

Noem het een kleine voorbode van een fes-
tival, noem het de after-party van het
Dorpsfeest, noem het een avond klassie-
kers, noem het een excuus om lekker bier te
drinken, noem het een dansfestijn, een
ding is zeker: de muzikanten hebben er
heel veel zin in en het wordt een knalavond!
Dus: 3 november, 20.30 uur Dorpshuis
Vreeland, toegang gratis. Tot dan!

Rock the (Dorps)house
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In dit themajaar van de historische buiten-
plaats is in deze rubriek nog geen buiten-
plaats midden in een dorp aan de orde ge-
komen. Hoog tijd dus om Schoonoord eens
nader te bekijken, het prachtige witte huis
recht tegenover de Van Leerbrug met het
ernaast gelegen koetshuis. Toen dit huis
halverwege de 18de eeuw gebouwd werd
heette het l’Amitié (de Vriendschap). Ruim
70 jaar later, in 1821, kreeg het de naam
Schoonoord. Rond 1860 zou de voorgevel
veranderd worden tot de staat waar deze
zich nu in bevindt. De eerste bekende eige-
naresse van het huis was Johanna Hom. Zij
woonde zelf op de hofstede Nooit Gedacht
aan de Slootdijk te Loenen en verhuurde
haar Vreelandse huis voor 165 gulden per
jaar aan de slachter J. Doll. Zij verkocht
Schoonoord in 1822 aan Cornelis
Swildens, pastoor van de Slootdijkkerk.
Daarna was het in handen van beleggers,
die het huis steeds verhuurden. 

Lion Cachet als bewoner
Het huis zou twee nationaal bekende kun-
stenaars als eigenaar krijgen: Als eerste was
dat C.A. Lion Cachet, die hier van 1919 tot
aan zijn dood in 1945 woonde. Lion Cachet
was een beroemde ontwerper van interi-
eurs van lijnschepen van de Holland-
Amerika lijn, bankbiljetten, postzegels,
boekbanden, meubels etc. Zijn atelier
maakte hij in het koetshuis. In Vreeland
leeft hij nog voort in het door hem ontwor-
pen kerkje aan de Nigtevechtseweg en in de
fraaie gestileerde trompet bovenop de mu-
ziektent. Zijn eigen huis decoreerde hij met
koperbehang, een glas-in-loodraam en een
tegeltableau. 

Pieter van Gelder 
Na zijn overlijden kocht Pieter van Gelder
het huis, beroemd vanwege zijn gesneden
schimmenspelen, meubels, toneeldecors
en kostuums. In Vreeland zou hij een pro-
ductiebedrijf beginnen in het koetshuis,
met name van houten en pitrieten ge-
bruiksvoorwerpen zoals schalen, pinda-
stelletjes, boekensteunen, dienbladen of ta-
bakspotten die hij inlegde met siermais.
Een van die tabakspotten ontving Prins
Bernhard in 1949, toen hij een bezoek aan
Vreeland bracht. De zaken liepen zo goed
dat Van Gelder in 1954  het oude koetshuis
vergrootte om zijn werkplaats te kunnen
uitbreiden. Op de oude foto is nog het klei-
nere, originele koetshuis te zien. Zijn werk
werd grif verkocht, bijvoorbeeld in de
Bijenkorf. Het hout sloeg Van Gelder bui-
ten op, achter het PUEM-transformator-
huisje dat op de oude foto te zien is. Dit was
een electriciteitshuisje van de Provinciale
Utrechtse Electriciteitsmaatschappij (later
Remu en nog later Eneco). De electriciteits-
masten die ons dorp toen nog rijk was, zijn
ook goed te zien.

Vreelanders in de werkplaats
Veel Vreelanders zouden bij Van Gelder wer-
ken en zijn ontwerpen in de praktijk uitvoe-
ren. Namen als Kees Hoetmer, Dirk
Zeldenrijk, Wim Hansma, Maarten Lourens
of oud politie agent Van Splunder zullen ve-
len van u bekend in de oren klinken.
Zoals u ziet is het huis zelf in de laatste de-
cennia niet veel veranderd. Redelijk nieuw
zijn de huisnummers, die zo’n 10 jaar gele-
den nog dienden als kamernummers in
het Amstel Hotel te Amsterdam!                 J.J.

...en nu!

‘Schoonoord’

Vreeland vroeger....Vreeland vroeger....

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

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

Onderhoud + APK

Schadeherstel, Taxatie en Reparatie

Afwikkeling met verzekering

Gratis vervangende auto

Greif Nederland B.V.
Industrial Packaging & Services

Bergseweg 6
3633 AK  Vreeland

Telefoon: 0294-238911

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
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De Oer-Vreelander
Deze maand smokkelen we een beetje met
de rubriek de oer-Vreelander, want
Herman van ’t Loo (76) is strikt genomen
geen ‘oer’. Maar als iemand al sinds 1954
In Vreeland woont, heeft hij zeker recht
van spreken. Van ’t Loo kreeg midden vori-
ge eeuw zeker geen warm welkom in ons
Vechtdorp. Maar het is goed gekomen.
Inmiddels verhaalt hij met groot enthou-
siasme over zijn leven hier.
Geboren in Zaandam groeide Van ’t Loo op
in een arbeidersgezin met een jongere
broer en zus. Vader werkte bij Van Leer en
kwam in 1953 in Vreeland terecht. Het ge-
zin trok in een woning van de werkgever
aan de Kleizuwe maar de jeugdige
Herman bleef vanwege zijn banketbak-
kersopleiding in Amsterdam door de week
bij zijn grootouders in Zaandam wonen.
‘’Op zaterdagmiddag kwam ik op de fiets
naar Vreeland. Ik had niet zo’n haast, want
ik had er niet veel zin in, dus ik fietste heel
langzaam. En op zondagmiddag gewoon
op de fiets weer terug naar Zaandam.’’

Na deze overbruggingsperiode verhuisde
de banketbakker in 1954 definitief naar
Vreeland. ‘Toen ging ik werken bij brood-
bakker Kok aan de Voorstraat. Vreeland
was nog erg klein, de Kleizuwe was een
grindpad. De nieuwere wijken waren er
nog niet en er woonden alleen maar oer-
Vreelanders. Ik kwam uit de stad en ik kon
er maar moeilijk aarden. Toen ben ik in
Hilversum in een banketbakkerij gaan
werken. ‘’ Om zijn moeite met het dorp te
illustreren vertelt hij: ‘’Ik werd door mijn
moeder naar de kapper gestuurd aan de
Raadhuislaan. De kapper stond, in zijn
witte jas, voor de deur met een boer te pra-
ten. Hij keek me aan van onder naar boven.
Ik zei: ik wil me graag laten knippen. Als
antwoord kreeg ik: ‘’Ik knip geen mensen
uit een ander dorp’’. Ik vertelde dat ik net
in Vreeland was komen wonen, draaide
me om en ben er nooit meer geweest. In
het begin heb ik het echt naar gehad.’’
In 1956 moest de nieuwbakken Vreelan-
der in militaire dienst en zag daarbij het

halve land. Van ’t Loo had het erg naar zijn
zin in Maastricht, Leiden en Arnhem als
korporaal kok.  Na weer aan de slag te zijn
gegaan als banketbakker in Hilversum ge-
noot hij van zijn werk en het vrije leven. Op
de motorfiets trok hij voor een vakantie
naar Duitsland waar hij de Noordholland-
se Jits leerde kennen. Ze kregen een week-
endrelatie. ‘’In 1963 zijn we getrouwd en
bleef ze nog een tijdje in die streek omdat
we daar eerder een huis kregen. Mijn oud-
ste zoon Erik is ook daar geboren. Maar
vlak daarna kregen we ons eerste
Vreelandse huis, boven aan de Boterweg.
De huizen hier in de buurt van de
Vredelandstraat werden toen gebouwd en
we kregen hier een woning waar we altijd
gebleven zijn. Tweede zoon Michel is hier
geboren.’’ 
Het gezinsleven in Vreeland bevalt goed.
Jits leert via de school van de kinderen en
een aantal werkhuizen genoeg mensen
kennen en ook Herman heeft het nu goed
naar zijn zin. Dan breekt ook een belang-
rijke periode aan in het leven van Herman
als hij zich in 1965 meldt bij de vrijwillige
brandweer. ‘’De brandweer bestond in die
tijd uit de slager, de bakker, de schilder etc.
Ik moest me melden bij de Nationale
Reserve en daar had ik niet zo’n zin in. Ik
meldde me bij de oude brandweercom-
mandant Niessen en kwam zodoende on-
der mijn taak bij de Nationale Reserve uit.’’
Van ’t Loo stortte zich vol overgave op zijn
nieuwe taak en zou dit tot aan zijn 55ste le-
vensjaar blijven doen, vol enthousiasme
en met een grote inzet.
‘’Gemiddeld hadden we zo’n 12 tot 16 uit-
rukken in een jaar. Dan ging de sirene, zet-
te mijn vrouw de fiets klaar en maakte ik
dat ik naar de brandweergarage aan de
Raadhuislaan spurtte. De jeugd stond dan
met brommers en fietsen voor de garage te
roepen “waar is de brand?’’. Soms stuur-
den we ze dan wel eens een heel andere
kant op omdat we anders gehinderd we-
den met onze voertuigen.’’ Herman maak-
te onnoemelijk veel mee bij de brandweer.
Van kleine schoorsteenbrandjes, loze alar-
men tot zeer grote fikken en ernstige ver-
keersongelukken waarbij assistentie
moest worden verleend. Van ’ t Loo door-
liep verschillende cursussen en opleidin-
gen (hij werd brandwacht eerste klas) en
werd zo gegrepen door het vak dat hij ook
professioneel brandweerman werd bij de
NOS in Hilversum . ’’De brandweer in
Vreeland was onbezoldigd. De vereniging
kreeg  een vergoeding van de gemeente en
daar gingen we een dag van uit. We heb-
ben met elkaar de garage aan de
Raadhuislaan opgebouwd en maakten zo-
veel mee met elkaar. We hebben ook, on-
danks de soms zware klussen, heel erg ge-
lachen met elkaar.’’ Stille getuigen van al
Hermans belevenissen zijn de plakboeken
die hij bijhield vol krantenartikelen over
branden, verslagen van dagjes uit, officië-
le brieven van de gemeente en illustratieve
foto’s.  In 1991 bestreed Van ’t Loo zijn laat-
ste grote brand: de Keet aan de Boslaan vat-
te vlam. ‘’Ik kwam ‘s morgens uit de nacht-
dienst van de NOS en om negen uur ging
mijn pieper af. Om goed vijf uur ’s mid-
dags was ik pas weer thuis. En daarna weer
de nachtdienst in. Maar ik heb er nooit
spijt van gehad.’’

Rondje Zuwe
door Marie-Anne van Stijgeren

en Connie Lohuis

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!

SPAKENBURGSE VISHANDEL

De Spakenburgse Visspecialist staat elke week
op donderdag van 09.30 tot 12.30 uur

bij het Dorpshuis

DOBBELDINER "Heilig Avondje" woensdag 5 december 2012
Sinterklaas vieren in de Nederlanden? Op woensdag 5 december
kunt u het DOBBELDINER reserveren.Vanaf 4 personen of meer

per tafel zorgen wij voor een overheerlijk 4 gangen menu, een 
wijnarrangement, tafelwater en een koffieservies na.

Tijdens het diner kunt u met uw gezelschap het spel "DOBBELEN"
om leuke cadeautjes! U ontvangt aan tafel de spelregels, de DOBBEL

stenen en wij zorgen voor de leuke, verschillende en grappige 
DOBBEL cadeautjes! Bij één van de gangen die wij u serveren 

worden 4 verschillende gerechtjes op tafel gezet, ook daar mag u
dan om dobbelen. Geen zorgen meer over surprises en gedichten
voor een ' heilig avondje', geniet en lach met het DOBBELDINER! 

Prijs per persoon: 99,00

Dining with the Stars: Restaurant Week voor sterrenrestaurants
Speciaal voor onze dorpsgenoten verlengen wij de Sterrenweek.
U kunt reserveren op woensdag 5 december tot en met zondag 
9 december 2012. Lunch 4 gangen 40,00 Diner 5 gangen 55,00

Sandton Restaurant Hotel de Nederlanden
Duinkerken 3 3633 EM Vreeland

Tel. 0294 23 23 26 Twitter: @RestNederlanden

Brugstraat 1                                                    Ned. den Berg

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

WWW.KROONTWEEWIELERS.NL
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De Import-Vreelander
Geert Mol woont sinds najaar 2006 met
zijn vrouw Emmelien en de twee kinderen
Ties (7) en Feline (4) aan de Otto van
Schonauwenstraat in Vreeland. Geert
groeide op in Arnhem als jongste uit een
gezin met drie jongens. Zijn moeder werk-
te op een basisschool en zijn vader was psy-
choloog. Al op de middelbare school wist
hij wat hij wilde studeren. ‘Reclame en
massacommunicatie moest het worden.
Hoe je mensen kunt beïnvloeden via me-
dia. Zo kwam ik uit bij de studie Commu-
nicatiewetenschap aan de Universiteit van
Amsterdam. Op mijn negentiende woon-
de ik op kamers in die geweldige stad. Ik
had allerlei bijbaantjes in de horeca. Die
had ik op de middelbare school ook al. En
ik ging eerst voor de lol en later fanatiek
roeien bij Nereus. Daar heb ik veel van ge-
leerd, zoals doorzetten, een gezamenlijk
doel hebben met mensen die je niet zelf
hebt uitgekozen. Het gevolg was wel dat ik
al snel een prestatiebeurs aan mijn broek
had. Na tweeëneenhalf jaar wedstrijdroei-
en en in allerlei commissies te hebben ge-
zeten – later werd ik voorzitter van de ver-
eniging – heb ik mijn studie serieus opge-
pakt. In die jaren leerde ik Emmelien, ook
een fanatieke roeister bij een andere ver-
eniging, kennen in Zwitserland tijdens
een internationale roeiwedstrijd. 
Amsterdam werd ‘mijn’ stad, Emmelien
en ik gingen in 1998 samenwonen aan de
Westerstraat in de Jordaan en ik kreeg na
mijn studie een baan bij AT&T, een onder-
deel van IBM waar ik stage had gelopen.
Mijn scriptie ging over het werven van per-
soneel via Internet. Dat was toen – we heb-
ben het over 1999 – nog onontgonnen ter-
rein.’

Geert en Emmelien trouwden in 2003 en
kochten een jaar later een huis in de Pijp.
In Maastricht werd Emmelien heel roman-
tisch ten huwelijk gevraagd. Het huwelijk
werd voltrokken in het kerkje in
Schellingwoude. En twee jaar later werd
Ties geboren. Al snel vonden ze het sjou-
wen met kinderwagen en boodschappen,
het kleine balkon en het steeds weer zoe-
ken naar een parkeerplek niet ideaal.
Geert: ‘We besloten de stad uit te gaan en
trokken een cirkel rondom Amsterdam.
Zo kwamen we in Vreeland terecht, een
dorpje dat we helemaal niet kenden. Het
was voor ons een idyllische verrassing. We
vielen vooral op de grote diepe en zonnige
tuin. Het water in de buurt. Maar vooral
ook dat je vanuit Vreeland snel in
Amsterdam bent! Het huis was in een
slechte toestand en hebben we ingrijpend

moeten verbouwen. Hier in Vreeland is
onze dochter Feline geboren.’
Geert had inmiddels afscheid genomen bij
AT&T en werkte bij Sony Ericsson als ac-
countmanager mobiele telefoons. ‘Na een
poos in de sales heb ik bij Sony Ericsson de
overstap gemaakt naar marketing. Later
werd ik marketing manager digital ima-
ging bij Sony Benelux. Ik was toen 33 jaar.
Na twee jaar kwam Samsung langs, mijn
huidige werkgever. Ik kon weer in de mo-
biele branche aan de slag en werd marke-
ting manager mobile, verantwoordelijk
voor mobiele telefoons, tablets en accessoi-
res. Het hoofdkantoor is in Delft. Dat bete-
kent dat ik veel heen en weer rijd. Niet ide-
aal, maar we zouden niet om die reden uit
Vreeland weggaan. Ik heb een dynamische
baan in een dynamische markt, met veel
concurrentie, marges die onder druk
staan en oude aanbieders die verdwijnen
en nieuwe die opkomen. In Nederland is
Samsung met de mobiele telefoons markt-
leider en met tablets een goede nummer
twee. Samen met een team van 12 mede-
werkers ben ik verantwoordelijk voor alle
marketingactiviteiten en de communica-
tie. Dat is heel boeiend, want dan komen
we weer bij mijn ‘oude’ passie uit: hoe
beïnvloed je consumenten. Boeiend ook
omdat er door de technologische ontwik-
kelingen steeds meer mogelijk is, zoals bij-
voorbeeld adverteren op mobieltjes en ac-
tief aanwezig zijn in de sociale media zoals
Facebook.’
Roeien doen Emmelien en Geert niet
meer. Geert heeft er geen tijd voor. De
spaarzame vrije tijd die hij met zijn druk-
ke baan heeft, besteedt hij graag aan zijn
gezin. ‘Ik ben nog steeds een fanatieke
sporter, maar dat beperkt zich nu tot
(on)regelmatig hardlopen.’ Of ze tot in de
lengte der dagen in Vreeland blijven wo-
nen weten Emmelien en Geert nog niet.
Amsterdam blijft trekken, maar zegt
Geert: ‘Vreeland blijft een bijzonder dorp
met veel gelijkgestemde mensen en met
fantastische feesten. We voelen ons geen
oer-Vreelanders, maar we zijn wel sterk
met het dorp verbonden.’

Stichtse Kade 51 ‘s-Graveland. Tel. 035-6560429 www.kroegman-renault.nl

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

Meenthof 40, 
1241 CZ  Kortenhoef.  
Tel 035 - 65 6 05 48
www.oogzorg-briljant

zorg

De beste brillenglazen worden bij Briljant omlijst door de mooiste monturen. 
Grote en kleine merken presenteren stijlvol hun mooiste collecties. 
Laat u adviseren over de laatste mode en zet uw wereld weer op scherp.

Oogzorg

op z’n mooist



Op initiatief van Hans de Vries hebben 11
Vreelanders op zaterdagmiddag 1 septem-
ber jl. koers gezet richting Lauwensoog
voor een weekendje wadlopen op
Schiermonnikoog.  Korte oversteek met de
boot en daarna ruim drie uur ploeteren
over de drooggevallen zandbanken, dwars
door geulen heen waden, wegzakkend in
zuigend slik of lopend op een ondergrond
van nat zand vol met scherpe schelpen,
oesters, kokkels en krabben.  Onder perfec-
te Hollandse weersomstandigheden en be-
geleiding van twee professionele gidsen en
EHBO-ers als hekkensluiters kon iedereen
op eigen wijze volop genieten van deze
wandeltocht! Een hele bijzondere manier
om elkaar beter te leren kennen, in alle
rust te wandelen en luisteren naar mooie
levensverhalen en anekdotes!
Overnachting als op een schoolreisje, lo-
ten wie er in het stapelbed boven of bene-
den moet en diner in hotel Van der Werff.
Daar lijkt de tijd stil te hebben gestaan,
Fallty Towers in real life…. Daarna om het
af te leren nog een nachtelijke wandeling
van drie kilometer naar ‘de Kooiplaats’, 

Op zondag had je optie om de vroege boot
naar de vaste wal te nemen of fietsend solo
of per tandem de mooie plekken op het ei-
land te ontdekken, een frisse duik in de zee
te nemen of de loungeset bij strandpavil-
joen De Marlijn te testen. Tijdens de boot-
tocht terug vlogen de meeuwen moeite-
loos mee en was er gelegenheid om de
strak gespannen kuiten even hoger te leg-
gen. En om ook nog bij te praten met een
buitengewoon tevreden eigenaresse van
een rode portemonnee. Conclusie daarbij
was dat er zeker nog heel eerlijke mensen
zijn en dat de politie ook bij je goede vrien-
den hoort. Waarvan acte!
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Kijk voor alle adverteerders op: 

www.vreelandbode.nl

Maandag 15 oktober jl. was het Dorpshuis
met linten afgezet. Er liepen mannen
rond in witte pakken en er stonden waar-
schuwingsborden ‘niet betreden asbest
gevaar’.  Een van de asbestsschoonmakers
vertelde dat asbest dat los gaat zitten een
gevaar voor de omgeving is. En dat is bij
het Dorpshuis gebeurd aan de onderkant
van de grote ramen. Inmiddels is al het as-
best bij alle ramen verwijderd en is het ge-
vaar voor de gezondheid geweken. 
Volgens de woordvoerder zit er nog wel
wat asbest buiten tegen de wand van het
Dorpshuis, maar zolang dat niet stuk gaat
kan het tot in de lengte der dagen blijven
zitten. Tot slot concludeert hij: ‘Wij heb-
ben in ieder geval niet de opdracht om het
op te ruimen.’ De gemeente Stichtste

Vecht verklaarde op de hoogte te zijn van
de werkzaamheden en had daar al eerder
een vergunning voor afgegeven. ''De toe-
zichthouder van de gemeente is  ter plaat-
se geweest en heeft geconstateerd dat er
inderdaad asbesthoudende vensterban-
ken werden verwijderd, conform de ver-
leende vergunning'', aldus een woordvoer-
der van de gemeente. 

As-niet-best

EVWV - Een wandelvereniging in Vreeland?

Zorgeloos de winter door Veilig de weg op, 
ook in de winter.
Kom langs en doe de wintercheck

Bel: 0294-252611

Het was zaterdag 13 oktober gezellig druk
tijdens het Oktoberfest in Lokaal Zuid. Het
restaurant was omgetoverd tot een bier-
stube, zanger "Barry Christiaan" zong al-
lerlei bekende meezingers en vele gasten
kwamen in prachtige
dirndles en ludieke
lederhozen. Paul
Zuidervaart, eigenaar
Lokaal Zuid, heeft al
aangegeven dat er
nog meer leuke, di-
verse thema-avonden
zullen volgen. Eind
november start
Lokaal Zuid bijvoor-
beeld al met de eerste
"Local Host" avond.
Wie op deze avond
uw bekende gasthe-
ren en/of -dames zul-
len zijn, zal binnen-

kort bekend worden gemaakt via de site
en de nieuwsbrief van Lokaal Zuid. Een fo-
tocompilatie van het gehele Oktoberfest is
op de site (facebook.com/lokaalzuid) te-
rug te vinden. 

Lokaal Zuid proost op Oktoberfest


