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Oer Vreelander en ‘sportief zondagskind’ Gert Jan Meijers komt aan
het woord en ImportVreelander Thecla van der Maat  vertelt  over
haar interessante leven. In de rubriek ‘Wat doen zij nou?’  komt u
meer te weten over de keukenbridgade van ’t Kampje, die ook maal-
tijden in Vreeland aflevert. Arie en Marjan van Rooijen van
Schumacher Kleur & Interieur vertellen in ‘Bedrijvigheid’ over hun
interieurprojecten en fraaie winkel in Loenen. Er zijn zoals gewoon-
lijk ook weer diverse activiteiten in en rond ons dorp. Op 13 decem-
ber is ons dorp geheel in kerststemming met de sfeervolle
Kerstmarkt. En wat dacht u van het vrolijke poppenkastconcert van
Muziekvereniging de Vecht? Ten slotte zijn wij erg blij dat enkelen
van u hun verhaal delen in de Vreelandbode. De rubriek ‘Lezers
Schrijven’ is hier speciaal voor bedoeld. Wij wachten af wie er vol-
gende maand een reactie instuurt op info@vreelandbode.nl! 

De glazenwassers uit Vreeland sinds 1988 
Het zichtbare verschil tussen jongens 

die ramen lappen en echte glazenwassers

Rob van der Linden, Vossenlaan 20 
tel: 06-45453555  email: cleanglasmanagement@gmail.com

CGM

Van de redactieEinde brugseizoens borrel geslaagd

In aanwezigheid van verschillende afgevaar-
digden van de gemeente en ongeveer vijfen-
twintig leden van de Dorpsraad passeerden
diverse actuele onderwerpen op de thema
avond van donderdag 7 november de revue. 

Braakliggend terrein wordt fietscrossbaan
Een bulldozer en een vrachtwagen met zand.
Meer is er volgens de initiatiefneemster niet
nodig om het voormalig CSV-terrein te ver-
anderen in een fietscrossbaantje. Wethouder
Jaap Verkroost van de gemeente Stichtse
Vecht maakte bekend dat de gemeente het
initiatief van een inwoonster tot het maken
van een tijdelijk fietscrossbaantje onder-
steunt. Verkroost vertelt: “Het wordt een
plaats waar kinderen kunnen
spelen, sporten en elkaar kunnen
ontmoeten. Het is een unieke
kans om in Vreeland deze nieuwe
tijdelijke speelgelegenheid te
creëren. Wanneer de woning-
bouw start is nog niet bekend,
maar de kinderen zullen zeker anderhalf of
twee jaar gebruik kunnen gaan maken van
het speelveld. Als het aan mij ligt kan dit plan
op korte termijn gerealiseerd worden”. De di-
rect omwonenden van het voormalig CSV-
terrein worden binnenkort door de gemeen-
te en de initiatiefneemster uitgenodigd om
mee te denken over de concrete invulling van
het speelterrein. 

Fleurigheid in ons dorp
Onder leiding van Roos van Monsjou zullen
de komende weken weer bloembollen ge-
plant worden in ons dorp. Wilt u ook mee-
helpen met planten? Stuur dan een mailtje
naar info@dorpsraadvreeland.nl of neem
contact op met één van de bestuursleden. Via
een mailing vanuit de Dorpsraad en face-
bookberichten zullen de plantdagen bekend
gemaakt worden.

Subsidie aanvraag van ‘Vreeland lightning’ 
Theaterschool Kleine Kunst heeft via de
Dorpsraad bij de gemeente een aanvraag in-
gediend om aanspraak te maken op een deel
van het leefbaarheidsbudget. Dit budget is

bedoeld om eenmalige activiteiten
te realiseren. Vanuit de theater-
school is het idee ontstaan voor het
project: ‘Vreeland lightning’. Met
volwassen spelers zal de musical
‘Grease’ opgevoerd worden. Het
idee is om de uitvoering te laten

plaatsvinden in de leegstaande EVAB garage,
de band The Southern Locals of een gelegen-
heidsbandje te vragen de muziek live te spe-
len en wellicht kan ook Muziekvereniging de
Vecht hier een rol in hebben. Daarnaast kun-
nen alle dorpsbewoners meespelen, meehel-
pen en meedenken. 

Lees  verder op pagina 5

De Dorpsraad zijn wij samen!

Bericht 
van de

Dorpsraad

Het was weer oergezellig bij de brugborrel die
jaarlijks wordt gehouden om de laatste dag dat
de brug dagelijks bediend wordt uit te luiden.
Voorafgaand aan de borrel was een delegatie

raadsleden van Stichtse Vecht aanwezig in De
Nederlanden om met een aantal betrokken
dorpsbewoners de centrale, automatische
brugbediening te bespreken die de gemeente
nu aan het onderzoeken is.  De raadsleden
werd duidelijk hoe belangrijk de functie van
een brugwachter is op het gebied van veilig-
heid en (sociale) controle. Hopelijk heeft dit
inzicht invloed op de uiteindelijke beslissing
van de gehele Raad. Zij werden na afloop van
de bespreking voor de borrel uitgenodigd en
hebben zeer geanimeerd met vele dorpsbewo-
ners gesproken. 

Op zaterdag 23 november komen Sint en zijn Pieten om 15.30 uur
aan bij de brug. Burgemeester Mirjan van ’t Veld zal de Sint verwel-
komen. Na het welkomstwoord vertrekt Sint naar het Dorpshuis.
Om de ontmoeting met Sint in het dorpshuis gezellig te laten verlo-
pen vragen wij iedereen in het Dorpshuis een plaatsje te zoeken op
de banken, stoelen en tafels. Er zal in het Dorpshuis een kort pro-
gramma zijn waarna alle kinderen de gelegenheid krijgen om Sint
een handje te geven en met hem op de foto te gaan. Kinderen van
groep 1 t/m 5 zijn van 16.00 – 17.00 uur aan de beurt. De overige
kinderen kunnen vanaf 17.00 uur in het Dorpshuis terecht.

Sinterklaasintocht
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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
Welzijn Stichtse Vecht
Koningin Julianaweg 52a
3632 EG  Loenen aan de Vecht, tel.: 230400
e-mail: h.dehaan@welzijnsv.nl  
www.welzijnstichtsevecht.nl
Careyn Maatschappelijk Werk
tel.: 0346 260060
Angstel 138, 3621WC Breukelen
Careyn Thuiszorg
Wijkteam Loenen/Vreeland
Fetha 3a, 3633 CT Vreeland tel.: 0294 231568
Wzc ‘t Kampje
Dagverzorging ma., di., do., vrij. 
Huish. onderst. en Thuiszorg 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 
Bibliotheek Loenen
Keizer Ottolaan 11 BV Loenen a/d Vecht
tel: 0294-234285 www.bibliotheekavv.nl
Openingstijden:
Ma/di/wo 13.00-17.00 uur
Donderdag gesloten
Vr  13.00-20.00 uur Za. 11.00-15.00 uur

Agenda
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Belangrijke telefoon-
nummers en adressen

Kerkdiensten

Colofon

23 nov Sinterklaas in Vreeland
Snertmiddag Molen de Ruiter

29 nov VRDGMDDGBRRL Lokaal Zuid
5 dec Sinterklaas avond
12 dec Vergadering IJsclub, in 

Lokaal Zuid boven
13 dec Kerstmarkt 
25/26 dec Kerstmis
1 jan Nieuwjaarsduik in de Vecht
3 jan NWJRSVRDGMDDGBRRL 

Lokaal Zuid
12 jan Nieuwjaarsborrel Dorpsraad

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

Iokai-Shiatsu
manuele lichaamstherapie

praktijk Henk Kieviet

Vechtzooitjes
Gratis uit te scheppen uit de volkstuin langs de
Singel: 1 prachtige conifeer, zes rijen buxus-
heggen, irissen, rozenstruiken, boerengerani-
ums e.d. Het is nu het ideale overplantseizoen
dus pak uw kans! Meer info bij Juliette Jonker,
06-12382714.

Sinds 27 oktober 2013 is onze poes Sjors ver-
mist. Zij is grijs met witte pootjes, een witte
hals en een wit puntje aan haar staart. Ze is ge-
chipt. Heeft u haar gezien of heeft u andere
info, neem dan kontakt op met 06-30968254.
Wij missen haar enorm!!!

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

Protestantse gemeente Vreeland

3 nov. 10.00 uur Ds. R. van Zwieten

24 nov. Laatste zondag kerkelijk jaar

10.00 uur Ds. P. Hoekstra 

01 dec.  10.00 uur Maj. R. P. Fennema 

08 dec. 10.00 uur Ds. P. Hoekstra   

15 dec. 10.00 uur Drs. W. Jonkers



De Vreelandbode november 2013 3

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

Kijk vooral op onze website: www.kroontweewielers.nl
Brugstraat 1, Nederhorst den Berg

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

Snert, boerenkool, warme chocolademelk,
glühwein en tientallen kraampjes vol met ge-
zelligheid! Het is weer tijd voor de jaarlijkse
Kerstmarkt in Vreeland! Voor het vijfde ach-
tereenvolgende jaar vindt deze in de oude
dorpskern plaats. Dit jaar op vrijdag 13 de-
cember van 15.30 – 20.00 uur. Tijdens de
Kerstmarkt zijn er optredens van het Kleine
Kunst KinderKerstkoor, Muziekvereniging de
Vecht en toneelvereniging Voetlicht. Onze
Vreelandse kunstenaars exposeren in de ap-
pelschuur en de Vreelandse schrijver Arie
Wijhe signeert zijn boek: “Dokter luister nou!”.
Natuurlijk ontbreken de Kerstman en de le-
vende kerststal niet. Je kunt op de foto in een
echte arrenslee, aangeboden door Stalhouderij
De Zadelhoff en meedoen met de wedstrijd
‘Wie bakt het lekkerste kerstkoekje?’. De
Kerstmarkt wordt afgesloten met een fakkel-
optocht en een spetterend vuurwerk. Al met al
een gezellig evenement dat mogelijk gemaakt
wordt door bedrijfsvereniging Ondernemend
Vreeland. Er zijn nog een paar kramen be-
schikbaar. Mail voor meer info of opgeven
naar: info@kerstmarktvreeland.nl.
www.kerstmarktvreeland.nl. 

Programma
15.30-20.00 uur: Kerstmarkt met kraampjes,

expositie van Vreelandse
kunstenaars, levende kerst-
stal, knutselen, glühwein en
nog veel meer

15.30-18.00 uur:  Op de foto in de arrenslee
15.30 -18.30 uur: Arie Wijhe signeert zijn

boek: ‘Dokter luister nou!’
15.30-18.30 uur: Inleveren koekjes voor koek-

jeswedstrijd
15.30-19.00 uur: Optredens van Kleine Kunst

KinderKerstKoor en mu-
ziekvereniging de Vecht en
toneelgroep ‘het Voetlicht’.

19.30 uur: Start fakkeloptocht bij de
brug

20.00 uur: Vuurwerk bij de muziektent
en afterparty bij Lokaal Zuid

Kerstmarkt Vreeland op vrijdag de 13e..

KERST ONTBIJT/LUNCH/DINER
Met Kerst zijn wij open! Kom culinair genieten van een lunch op

Eerste kerstdag of een diner op Eerste en Tweede Kerstdag.
Uit eten op loopafstand, hoe fijn! 

Het menu staat op onze website: www.nederlanden.nl 
Zin in een uitgebreid Kerstontbijt? Een heerlijk ontbijt 

geserveerd aan tafel inclusief een glas bubbels is 25.00 p.p.
Van te voren te reserveren bij Caroline.

KERSTMARKT: OESTERS & BUBBELS
Op vrijdag 13 december zijn wij aanwezig op de Kerstmarkt in

Vreeland, dit jaar met oesters en bubbels. Om gelijk op te eten en
te drinken, maar ook om in te kopen voor bij u thuis!

Met een culinaire groet,
De Nederlanden

Wilco en Caroline Berends     

Lezers schrijven  

Kerstballen gevraagd
Wie heeft er kerstspullen liggen die u niet
meer gebruikt? Ik zou deze graag in het
Dorpshuis willen gebruiken. Als u ze ken-
merkt kan ik ze u na de kerst weer teruggeven
of als u er van af wilt, wil ik ze graag bewaren

voor volgend jaar. Bel even en ik haal de
kerstballen bij u op 0294 234750. 

Met vriendelijke groet, Nelly Jilesen
Beheerder Dorpshuis Vreeland

Bak een origineel kerstkoekje en wie weet
wordt jouw koekje geserveerd tijdens het
Vreeland-diner in Restaurant De Nederlanden
op donderdag 30 januari 2014!
Wil je mee doen? Zorg dan dat je minimaal
zelfgemaakte 10 koekjes inlevert tijdens de
Kerstmarkt op vrijdag 13 december 2013. En
verzin een leuke naam voor je koekjes! Je kunt
met ingrediënten en/of met vormen en kleu-
ren experimenteren. De jury, bestaande uit de
sterrenkoks Wilco Berends en Paul Fagel, let-

ten op uiterlijk, originaliteit en natuurlijk op de
smaak! Een paar van jouw koekjes worden
door de jury geproefd. De overige koekjes wor-
den geserveerd in zorgcentrum ‘t Kampje in
Loenen aan de Vecht. De winnaar levert zijn
recept in bij Wilco Berends en bakt samen met
de chefkok de koekjes. Twee andere winnaars
kunnen een mooi kookboek winnen. De win-
naars krijgen op maandag 16 december be-
richt en de uitslag wordt tevens in de
Vreelandbode bekend gemaakt.

Kerstkoekjes-wedstrijd 
Wie bakt het lekkerste kerstkoekje van Vreeland?
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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

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

Openingtijden 
Wo - do - vrij 10.00 -16.00

Zaterdag 10.00 -13.00
Maandag - dinsdag gesloten

“WIJ ZIJN VERHUISD”
Vreelandseweg 37A Nederhorst den Berg

Eind november een gezellige openingsborrel!!
We werken alleen op afspraak, 

bereik ons op 0294-255425 info@enerki.nl
Wij ontvangen u graag in ons schoonheidsatlier

Het eerste weekend van november was het
weer zover voor ‘De roode draecken’ uit
Nederhorst den Berg: de sloep- en gig roei-
wedstrijd Muiden-Pampus-Muiden. De da-
mes ‘roode draecken’, waar Sandra Kooijman,
Bianca van der Spoel en Tesca Driessen uit
Vreeland deel van uit maken, roeien in een pi-
lot gig en zitten met zes in een boot. Er doen 19
dames teams mee in de categorie gig.
Zaterdagochtend eerste keer om het eiland
Pampus (7 km) was het ons ‘spiegelplas-‘ water
en helemaal top. We roeide in de ‘Irene too’ en
vlogen over het water. De boot liep geweldig en
we werden 4e. Zaterdagmiddag 2e keer om
Pampus en boven verwachting werden we der-
de. Voor ons kon het al niet meer stuk, maar we
moesten nog 1 wedstrijd op zondag.  
Zondagochtend 9 uur stonden we weer in
Muiden, maar dit keer met veel wind en regen.
Brrrr...dat werd afzien. Om 11 uur was de start
en vlogen we weer weg. Eenmaal uit de haven-
mond kregen we de eerste hagelbui over ons
heen en trok de wind aan naar kracht 7. Wat
was dit afzien, maar we lieten ons niet kennen.
Na nog een hagel hoosbui kwamen we weer in
de havenmond en werden de golven de helft
minder. Nog even 150 slagen vollop knallen en
over de finisch. Yes, we hadden het geflikt!
Eindklassement 3e van de 19 teams en zelfs 3
Engelse teams achter ons gelaten en 2e van
Nederland. We hebben iedereen doen verba-
zen. Moe, voldaan en met de blaren op handen
en billen vierden we een klein feestje met het

laatste beetje energie wat er nog in zat.
Volgens seizoen zijn de verwachtingen hoog
en hebben we als doel om als nummer 1 te ein-
digen in het eindklassenment, maar dat lukt al-
leen als we geld bij elkaar krijgen om een heel
seizoen in hout te kunnen roeien. We zijn nu
alweer volop in training voor de eerste wed-
strijd in maart. We zoeken sponsors, zodat we
volgend seizoen in de houten boot, die uit
Engeland naar Nederland wordt gehaald, alle
wedstrijden kunnen roeien en ons doel waar
kunnen maken. Als dat lukt kunnen we in
2015 naar het WK in Engeland. Dat zou wel
heel gaaf zijn. Alle donaties zijn dus erg wel-
kom! Biancavanderspoel@gmail.com.

Vreelands succes in roeiwedstrijd 

Zondag 15 december 2013 zal in de serie
“Muzikale Jonge Meesters” een uniek concert
plaatsvinden in de Grote Kerk te Vreeland.
Het Nationaal Jongenskoor o.l.v. Suzanne
Verburg in een verrassend en ontroerend
Kerstprogramma. Elisabeth Perry zal als solis-
te en muzikaal leider optreden met een instru-
mentaal ensemble dat o.m. bestaat uit de ver-
schillende concertmeesters van het Radio
Filharmonisch - en het Nederlands Philhar-
monisch Orkest. Carolyn Watkinson zal het
geheel presenteren. Het Nationaal Jongens-
koor van St. Vocaal Talent Nederland met als
beschermheer Sir Simon Rattle, chef-dirigent
Berliner Philharmoniker, bestaat uit 25 zeer
getalenteerde zangers in de leeftijd van 7-14
jaar.  Het koor zong vele producties met orkes-
ten als Koninklijk Concertgebouworkest,
Radio Filharmonisch Orkest en Berliner

Philhar-moniker. De opbrengst van dit con-
cert gaat grotendeels naar het studiefonds van
St. Vocaal Talent Nederland.
Organisatie Stichting Quality in Music creëert
met Elfride Zeldenrust een unieke reeks con-
certen met als doel het opsporen en tot bloei
brengen van jong muzikaal talent. Zij biedt
hiermee niet alleen een podium aan nationaal-
en internationaal jong talent maar trakteert
het publiek ook op een geanimeerde zondag-
middag met het traditionele “rendez-vous” na
afloop.

Praktische informatie:
Zondag 15 december 2013 om 16:00 uur in de
Grote Kerk te Vreeland. Toegangsprijs: € 35,00
inclusief aperitief en hapjes na afloop
Kaarten: te bestellen via www.qualityinmu-
sic.nl of telefonisch via 06 511 70 442

Muzikale Jonge Meesters

Voor de meerjarenplanning van de Brede
School CSV Ridderhof is het handig om te we-
ten welke leerlingen zij de komende jaren kun-
nen verwachten. Heeft u een baby of peuter die
u de komende jaren op CSV Ridderhof op

school wilt doen, geef deze dan nu op. Een in-
schrijfformulier is op te halen bij Gert de Boer,
de directeur van de school. Loop gerust even
binnen, hij is van dinsdag t/m vrijdag aanwe-
zig! www.csvridderhof.nl. 

Inschrijving CSV Ridderhof

Donateurs van korenmolen de Ruiter ont-
moeten elkaar jaarlijks op de gezellige snert-
middag in de molen. Vrijwillig molenaar
Nico Perdijk vertelt dan over al het werk dat
het afgelopen jaar weer is verricht. Als u nog
geen donateur bent maar u nu aanmeldt,
staat er voor u  op zaterdag 23 november ook
een lekkere kop erwtensoep klaar. Voor

slechts € 20,- per jaar steunt u het broodno-
dige onderhoud van de molen, die zo beeld-
bepalend is voor ons dorp. De vele heerlijke
producten zijn elke zaterdag in het molen-
winkeltje te koop en net als de afgelopen ja-
ren ook op de Kerstmarkt. Aanmelden en
info: www.korenmolenderuiter.nl

Snertmiddag bij korenmolen De Ruiter



Vervolg van pagina 1
De gemeente is enthousiast over de wijze
waarop er gezocht wordt activiteiten te orga-
niseren waarbij verschillende onderlinge
verbindingen ontstaan. Binnenkort zal het
idee ‘Vreeland lightning’ gepresenteerd wor-
den aan andere kernen binnen de gemeente
tijdens het platform voor kleine kernen. In
januari wordt bekend gemaakt of de gemeen-
te een deel van het leefbaarheidsbudget ter
beschikking stelt aan de theaterschool. Wilt
u meedenken of meedoen aan het project
‘Vreeland lightning’ stuur dan een mail naar
info@theaterschoolkleinekunst.nl.

Duik in de Vecht
Weer fris het nieuwe jaar in? Dit kan op 1 ja-
nuari om 15.00 uur bij de Van Leerbrug! De
Dorpsraad organiseert deze middag een fris-
se nieuwjaarsduik. IJsclub Voorwaarts zorgt
voor de koek en zopie. Neem ook een duik,
opgeven is niet nodig!

Nieuwjaarsfeestje!
Een kostuumpresentatie van Middeleeuwse
kleding een hapje en een drankje om met el-
kaar op een gezellige manier het nieuwe jaar
in te luiden. Op zondag 12 januari 2014 zijn
alle dorpsbewoners vanaf 16.00 uur  welkom
op het nieuwjaarsfeestje van de Dorpsraad.
in het Dorpshuis. De kostuumpresentatie
wordt in de vorm van een modeshow ver-
zorgd door de kledingwerkgroep om u alvast
een beetje in de stemming te brengen voor
het feestjaar 2015 waarin Vreeland 750 jaar
bestaat. In dat jaar zou het leuk zijn als zo veel
mogelijk mensen bij de verschillende festivi-
teiten in Middeleeuwse kleding door
Vreeland lopen. Laat u inspireren of bestel
een op maat gemaakt kostuum! 
www.vreeland750.nl. 

Verkeerssituatie rondom CSV Ridderhof
Na een verkeersonderzoek zal de situatie
rondom de school gewijzigd worden door
meer parkeerplaatsen aan te leggen. Daar-
naast zal rondom de school eenrichtingsver-
keer worden ingesteld. Op de stoep vanaf ‘De
Nederlanden’ zullen paaltjes geplaatst wor-
den die het parkeren op de stoep onmogelijk
maken. Alhoewel de meningen in de zaal
verdeeld zijn, zal de komende maanden ge-
keken worden of bovenstaande maatregelen
effectief genoeg zijn. Zorgen voor een veilige
situatie rondom de school is vooral een taak
voor ons als Vreelanders zelf. Neem eens wat
vaker de fiets of neem de tijd om uw auto op
een veilige plek te parkeren!

T.O.P. in Vreeland en parkeren 
op het Sperwerveld
Het Dorpshuis als Toeristisch Overstap Punt
in Vreeland? Een plaats waar recreanten hun
auto kunnen parkeren, een kopje koffie kun-
nen drinken en rustig kunnen bekijken wat
er in de buurt te doen is. Dit moet volgens
wethouder Jaap Verkroost zeker gerealiseerd
kunnen worden. Hij zal met de Dorpsraad en
de beheerder van het Dorpshuis in gesprek
gaan om deze mogelijkheid verder te onder-
zoeken. Intussen heeft de mogelijke creatie
van parkeerplaatsen op het Sperwerveld de
aandacht van de wethouders. De vertraging
in dit proces heeft vooral te maken met de ar-
cheologische waarde van de grond op het
Sperwerveld.

Bomen planten tegen fijnstof
Via het fysiek leefbaarheidsbudget 2015 zal
de Dorpsraad in 2014 een aanvraag doen
voor het planten van bomen langs de N201.
Bomen en planten bezitten de unieke eigen-
schap dat ze gassen, zoals stikstofoxiden, op
kunnen nemen met hun bladeren. Ze gebrui-
ken die stof vervolgens voor hun eigen groei
waardoor het gas niet meer schadelijk is voor
omwonenden. Datzelfde geldt voor fijn stof
omdat dat aan bladeren kan blijven kleven,
waarna het met een regenbui op de grond te-
recht komt en hier wordt vastgelegd.
Naast dit directe afvangen van schadelijke
stoffen kan een rij bomen, bosjes of een hout-
wal de concentratie schadelijke stoffen in de
lucht verminderen. De vuile lucht botst op de
bomen, stijgt omhoog en vermengt zich daar
met schonere lucht.

Overig nieuws
In 2009 is er door de Dorpsraad een dorps-
plan opgesteld en gepresenteerd. Na een re-
cent onderzoek door gebiedsregisseur
Jacobine Klijberg werd de volgende conclu-
sie getrokken: “Het dorpsplan voor Vreeland
is nog steeds actueel. Er zijn geen tekenen die
erop wijzen dat het dorpsplan geactualiseerd
dient te worden”. Op dit moment is de
Dorpsraad bezig met het maken van een
nieuwe website. 

Een greep uit de rondvraag
In de rondvraag wordt onder andere gespro-
ken over verkeer met gevaarlijke stoffen door
het dorp, onderhoud van het fietstunneltje,
de reclameborden in het dorp en de zicht-
baarheid van de Dorpsraad voor
Vreelanders. De Dorpsraad neemt de op-
merkingen mee en het bestuur zal kijken wat

ze met de opmerkingen kun-
nen doen.

Word ook lid!
Wilt u ook meedenken en/of
meebeslissen over de toekomst
van Vreeland? Word dan lid
van de Dorpsraad! Voor een
minimale bijdrage van € 8,00
per jaar bent u al lid. Wilt u zit-
ting nemen in het bestuur? Er
zijn op dit moment vier vacatu-
res! Neem dan contact op met
één van de bestuursleden of
stuur een mail naar
info@dorpsraadvreeland.nl. 
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Lekker liggend op de bank
een hoorspel luisteren.

Zoals Millennium! Met Victor Reinier
en Rifka Lodeizen.

Voor Vreelanders speciale kortingen!

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

Voorstraat 21
Tel: 237304
Ook te koop bij Tierelantijn

Bericht van de Dorpsraad
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E-mail klopperaannemers@planet.nl Telefoon 0346 - 251639

Dames - Herenkapsalon

Kerstman, Sinterklaas
en Knecht kunnen hier 

ook voor een kado 
of kadobon terecht!

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

Breedstraat 1-3, Vreeland, telefoon 0294 - 230028

Toen Arie zijn Marjan twintig jaar gele-
den leerde kennen werkte hij als schilder
bij de firma Schumacher. Na jaren ge-
schilderd te hebben maakte hij een paar
jaar durend uitstapje naar Decokay, een
grote franchiseketen in interieurwinkels.
Dat beviel wel maar toen Theo
Schumacher Arie vroeg weer terug te ko-
men, dit keer als planner en calculator,
hoefde hij daar niet lang over na te den-
ken. Nog een jaar of tien werkte hij als een
soort bedrijfsleider bij de firma
Schumacher en in die tijd ontstond het
plan voor een winkel in kleur en interieur.
Het allereerste idee voor een interieurwinkel
werd ingegeven door de ‘oude kleuren van Van
Oort’, een begrip voor verfkenners in
Nederland. Toen meneer van Oort overwoog
te  stoppen met zijn winkel in bijzondere verf-
kleuren, zocht hij naar een manier om zijn
kennis en expertise niet verloren te laten gaan.
De interieurwinkel is nu gevestigd in het oude
pand van Van Oort in de Brugstraat in Loenen.
De verfkleuren van Van Oort zijn dus nooit
verplaatst en dat is misschien wel fijn voor zul-
ke oude, sterk gepigmenteerde kleuren die ook
nu nog met de hand worden gemengd. Naast
het behoud van de historische kleuren was er
ook de regelmatig terugkerende vraag om
naast het schilderwerk voor behang, vloeren,
raambedekking, etc. te willen zorgen, een to-
taalpakket zeg maar. De interieurwinkel kwam
er uiteindelijk in 2010 en Arie was door zijn er-
varing bij Decokay de aangewezen man om de
winkel te runnen. Arie is de winkel samen met
Theo Schumacher begonnen maar kort daar-
na gingen de zakenpartners in een goede ver-
standhouding uit elkaar en werd Arie de nieu-
we eigenaar van Schumacher Kleur &
Interieur, een naam die hij uit respect zo gela-

ten heeft. Het was wel een grote stap in een
toen al onzekere tijd. Maar ze noemen het ook
een uitdaging, zeker met een relatief jong ge-
zin. “Zonder de hulp van Marjan zou ik er niet
aan begonnen zijn,” zegt Arie. Marjan stelt zich
bescheiden op: “Ik spring af en toe bij. Vooral
de boekhouding doe ik.” Maar na wat doorvra-
gen blijkt dat ze zich net als in haar vorige ba-
nen tot een soort duizendpoot ontpopt heeft.
Inmiddels gaat ze over de selectie van de gor-
dijnstalen, de inkoop van bijzondere accessoi-
res en ook de etalage richt ze zelf in.
Het gaat goed, gelukkig, toch moeten ze het
ook van de grote klussen hebben zoals de in-
richting van kantoren of verzorgingstehuizen.
Vaak werken ze samen met Lucie Mur (van
PAC90) die de coördinatie van grote projecten
op zich neemt. En werken ze veel samen met
Albert Griffioen die na jarenlang bij de firma
Verwoerd gewerkt te hebben nu voor zichzelf
begonnen is. “We zorgen voor een goed advies
en we werken met uitstekende vakmensen.
Daarin ligt onze kracht,” zegt Arie. En ook in
die gezellige koffietafel en de fantastische gor-
dijncollectie, denkt deze reporter er achteraan. 

R.B.

Bedrijvigheid in en om Vreeland
Arie en Marjan van Rooijen van
Schumacher Kleur & Interieur

Lezers schrijven  

Oproep
Mijn naam is Channah ten Dam, oud leerling
van CSV, en ik zit in de 2e klas van het
Veenlanden College in Vinkeveen. Naast het
gewone schoolleven doe ik ook nog iets an-
ders, namelijk het Entreprenasium. Het
Entreprenasium is een aspect waarbij kinde-
ren de kans krijgen om de fijne kneepjes van
het ondernemerschap te leren, en daarbij
hun eigen bedrijf opzetten. Het Entreprena-
sium begint in de brugklas met het project,
“Jij de Baas” daarin moeten leerlingen groe-
pen maken en met die groep een bedrijfje op-
starten om zo veel mogelijk geld op te halen
voor een eigen gekozen goed doel. Daarna
kunnen de leerlingen ervoor kiezen om ver-
der te gaan met het Entreprenasium (EP), en

daarbij hun eigen bedrijf op te starten. In de
tweede fase van het EP zit ik nu. Het EP krijgt
ook zijn eigen lokaal in de school. Omdat wij
de eerste lichting van het 2e jaar in het EP
zijn, mogen wij het lokaal inrichten. Het is de
bedoeling dat wij gesponsorde meubels en
dergelijke voor het lokaal regelen. De afgelo-
pen weken zijn de Entrepreneurs van het
Veenlanden College in Vinkeveen en
Mijdrecht druk bezig geweest om spullen in
te slaan voor hun eigen ruimte/kantoor. Van
de volgende bedrijven hebben we al spullen
gekregen: Kringloop, Karwei, Aardeko en
Dirk Stam. 
Wilt u ook helpen stuur mij dan even een
mailtje. channah2203@gmail.com

Iedereen is welkom voor een gezellig kerst-
stamppottenbuffet op de Pondarosa op vrijdag
20 december vanaf 18.00 uur. Alleenstaande
ouderen of jongeren, echtparen of hele fami-
lies, schuif gerust aan! Naar grootmoeders re-
cept wordt een overheerlijk stamppottenbuffet

geserveerd. Inclusief drank kost deze avond
€20 per persoon. (Kinderen t/m 12 jaar €10).
Heeft u ook zin om te komen, geef dit dan voor
15 december door aan Vincent Stapper 06
42846913 of per mail info@countryweekend-
vreeland.nl.

Stamppottenbuffet op de Ponderosa
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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

Kerstavond 24 december vanaf 16.00 uur Kerst Dansant
met live muziek en aangepaste menukaart

hef gezellig het glas met buurtgenoten (toegang gratis)

2e kerstdag 26 december geopend voor een gezellig
Kerstdiner (reserveren gewenst)

3 januari NWJRSVRDGMDDGBRRL 

Tijdens de druk bezochte vergadering op 5 no-
vember jl. in Lokaal Zuid, is besloten dat de be-
drijfsvereniging voortaan ‘Bedrijfsvereniging
Ondernemend Vreeland’ gaat heten. Het aan-
tal leden groeit snel. Inmiddels hebben al 68
bedrijven zich aangemeld. “Op naar de 100”,
besloot voorzitter Lodewijk van Monsjou. Het
lidmaatschap staat open voor ondernemers en
zelfstandigen die in Vreeland een bedrijf heb-
ben of in Vreeland wonen en hun bedrijf elders
hebben. Dat zijn er naar schatting zo’n 140. 
‘Bedrijfsvereniging Ondernemend Vreeland’
besloot tijdens de vergadering voor de aan-
schaf van een nieuwe sfeervolle verlichting op
de Van Leerbrug, die nog in december ge-
plaatst zal worden. Verder werden de aan-
komst van Sinterklaas en de Kerstmarkt na-
tuurlijk besproken. Een heel ander onderwerp
was de verplaatsing van de Automatische
Externe Defibrillator (AED), voor onverwach-
te hartproblemen bij Vreelanders. Voor de
AED moet een goed bereikbare plaats gevon-
den worden, zodat EHBO-ers er snel bij kun-
nen. De eerste minuten zijn bij een hartstil-
stand immers goud waard! De bedoeling is dat
de AED in het voorportaal van De

Nederlanden komt te hangen. De huidige lo-
caties bij Greif, de fysiotherapie en het
Dorpshuis zijn niet dag en nacht toegankelijk.
Greif heeft aangeboden om op 26 november
a.s. een oefenavond te organiseren om uit te
leggen hoe de AED werkt. 

Nieuwe statuten
De statuten van de bedrijfsvereniging zijn zo’n
dertig jaar geleden opgesteld en waren dus aan
vernieuwing toe. Inmiddels heeft notaris Thijs
Heslenfeld nieuwe statuten opgesteld met een
doelstelling die beter bij deze tijd passen. De
doelstelling van de vereniging is niet langer –
zoals dertig jaar geleden – het stimuleren van
de detailhandel, maar de bevordering van de
sociale cohesie in ons dorp. Het Dorpsfeest,
het Paaseieren zoeken, de Kerstmarkt en de
aankomst van Sinterklaas zijn hier goede voor-
beelden van. 
Opmerkelijk was dat de vergadering werd ge-
filmd door Jelle van Doornik, die bezig is met
het maken van zijn documentaire ter gelegen-
heid van 750 jaar Vreeland. De film gaat over
het sociale leven in ons dorp. 

C.L.

Bedrijfsvereniging krijgt nieuwe naam

Je staat er niet meteen bij stil, maar het mag-
neetveld van de zon bepaalt of onze schaat-
sclub ‘Voorwaarts’ een goede of minder goede
winter kent. Wat is er aan de hand? 
Onze zon draait om haar as, maar dat doet ze
niet als een star lichaam. Aan de evenaar draait
ze eens in de 26 dagen een rondje en aan de po-
len duurt een omwenteling zo’n 30 dagen.
Daardoor draait ook het magneetveld van de
zon niet overal met dezelfde snelheid.
Integendeel, het wordt langzaam maar zeker
‘opgewonden’ en klapt dan om, een cyclus die
11 jaar duurt. Dit is zichtbaar in de positie en
vooral het aantal zonnevlekken dat op de zon
te zien is. Zonnevlekken zijn ‘koudere’ plekken
aan het oppervlak van de zon. Dat oppervlak
heeft normaal een  temperatuur van zo’n
6000°C, en in zonnevlekken is dat tot zo’n 2000
graden kouder. Daardoor zie je zonnevlekken
als donkere plekken op de zon. Echt grote vlek-
ken kun je zelfs met het blote oog zien (door
een zonnefilter of dikke laag wolken). Aan het
begin van een zonnevlekken cyclus zie je de
eerste vlekken op hoge noorder- en zuider-
breedte ontstaan en langzaam maar zeker zak-
ken deze af naar de evenaar. Gelijktijdig neemt
het aantal (grote) zonnevlekken toe. Het mag-
neetveld in een zonnevlek is erg groot en hangt
samen met plaatselijke verstoringen die wor-
den veroorzaakt door magnetische krachten.
Dagelijks worden wereldwijd (groepen van)
zonnevlekken geteld en het precieze aantal
wordt weergegeven met het zogenaamde getal
van Wolf. Het blijkt dat hoe hoger dit getal is,
des te actiever de zon is. Bepaal je het getal van

Wolf gedurende vele tientallen jaren, dan laat
dit een periodieke variatie zien, en wel met
precies dezelfde periode die nodig is om een
magnetische cyclus te doorlopen; 11 jaar.
Wanneer er veel zonnevlekken zijn, is de zon
actiever en wanneer er weinig zonnevlekken
zijn, is de zon rustiger. Het getal van Wolf zegt
dus ook iets over de hoeveelheid energie die de
zon uitstraalt. Of om het anders te zeggen: wil
je een koude winter hebben, dan is de kans
daarop iets groter wanneer het aantal zonne-
vlekken geringer is. Zo blijkt het merendeel
van de Elfstedentochten samen te vallen met
een zonnevlekken minimum.
Wat gaat er dit jaar gebeuren? In 2009 was de
zon ‘over tijd’, het leek erop dat haar nieuwe
zonnevlekken cyclus maar niet wilde begin-
nen – we lopen iets achter – maar de afgelopen
jaren is het aantal zonnevlekken aan het toene-
men en we bereiken ergens volgend jaar het
maximum. Dat is slecht voor ‘Voorwaarts’. Het
getal van Wolf is echter bij lange niet zo hoog
als tijdens vorige maxima; de zon is verbazing-
wekkend rustig in deze cyclus, en dat is dus
weer goed voor ijsplezier; het zou deze winter
best wel eens goed koud kunnen worden. Net
als aan het eind van de17de eeuw toen de zon
gedurende een periode van meer dan 50 jaar
erg rustig was en de winters in Nederland zon-
der uitzondering zeer streng waren – kijk maar
naar de schilderijen van de Oude Meesters. En
de voorspelling voor een volgende
Elfstedentocht? 2017-2018 – maar onder
voorbehoud, de zon is duidelijk van slag.

H.L.

Hemel boven Vreeland

De Historische Kring Loenen bezit o.a. veel
oude foto’s van Vreeland. Deze foto’s en ander
historisch beeldmateriaal zullen te zien zijn
op de totaal vernieuwde site, die deze week
‘de lucht in gaat’.   Verder kan men zich via de
site opgeven voor excursies en veel diverse

informatie vinden. Er wordt nog gewerkt aan
het opnemen van wandelingen door onze
mooie dorpskernen en aan het publiceren
van materiaal dat scholieren kunnen gebrui-
ken voor het maken van werkstukken voor
school.  www.hkloenen.nl.

Nieuwe website Historische Kring
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w: www.orthodontiepraktijkhilversum.nl

auto oskamp

G
e
w
o
o
n
S
e
r
v
i
c
e

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

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

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

interieur en exterieur van uw auto.

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

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

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

Welkom!
Dag allemaal! In deze kinderpost een paar ver-

slagjes van de dingen die jullie de afgelopen

maand gedaan hebben. Het was een rustige

maand, en dat is maar goed ook want de ko-

mende maand wordt heel druk! Dan komt

Sinterklaas weer naar Nederland en ook naar

Vreeland! 

Veel lees en doeplezier met deze kinderpost!

Kastanjes zoeken
De peuters van de peuterspeelzaal gingen met

een hele grote groep kastanjes zoeken. Het was

heel erg mooi weer en er lagen heel veel kastan-

jes op de grond. En na het zoeken natuurlijk

even met z’n allen op de foto (onder). 

Kinderpostzegels
Op 1 november werden wij overvallen door

twee vrouwen van de Stichting

Kinderpostzegels. Ze vertelden dat we heel erg

goed ons best hadden gedaan voor de actie en

… dat we bij de 25 beste klassen zaten van heel

Nederland! Wij waren de enige school waar

groep 7 en 8 allebei gewonnen hadden. De hele

klas ging uit z’n dak! Onze prijs is dat we een

keer met de hele klas naar Walibi mogen! De

Stichting Kinderpostzegels probeert elk jaar zo

veel mogelijk geld op te halen met het verko-

pen van de pleisters, kaarten, en natuurlijk kin-

derpostzegels. Totaal is er 11,6 miljoen euro

opgehaald. 9 mei gaan we naar Walibi, het

duurt nog even maar de hele klas kijkt ernaar

uit! 

Door: Britt (groep 8 CSV Ridderhof)

Maar gelukkig hebben de kinderen in de rest

van Nederland ook goed hun best gedaan want

op 5 november is de totale opbrengst bekend

gemaakt. De Kinderpostzegelactie heeft dank-

zij de inzet van 200.000 kinderen 11,6 miljoen

euro opgebracht. Dat is dezelfde opbrengst als

Verkoop 
Mode/Accessoires

Geschenken
Nieuwe openingstijden

Wo van 10.00 tot. 13.00 uur 
Do van  10.00 tot 18.00 uur
Vr van.  10.00 tot. 18.00 uur

Za van  10.00 tot   16.00 uur  

Brugwachtershuisje 
Voorstraat 13 Vreeland Tel 0294 234994

in 2012! Geweldig om te zien dat zoveel kinde-

ren en volwassenen iets over hebben voor kin-

deren die het minder goed hebben. Het geld

gaat Stichting Kinderpostzegels inzetten om

zoveel mogelijk kwetsbare kinderen een kans

te geven op een betere toekomst.

Kinderpostzegels is trots op de fantastische op-

brengst en bedankt de kinderen voor hun in-

zet. Kinderpostzegels wil de kinderen in

Nederland graag laten weten wat ze met de op-

brengst gaan doen. Daarom zullen ze vaak ver-

tellen over hun activiteiten in Nederland en in

het buitenland. Via de facebook-pagina van

kinderpostzegels of via hun website (www.kin-

derpostzegels.nl) is te zien op welke manier zij

kwetsbare kinderen beschermen en hen hel-

pen zich te ontwikkelen. Die hulp hebben zij

hard nodig, elke dag weer!

Sinterklaas
Zaterdag 16 november komt Sinterklaas aan in

Nederland, in Groningen deze keer! Wat een

feest dat ie weer in Nederland is. En een week-

je later komt Sinterklaas aan in Vreeland, op

zaterdag 23 november. Natuurlijk zou het wel

mooi zijn als jij met een zelfgemaakte mijter

Sinterklaas en zijn hulpjes kan verwelkomen

in Vreeland. Hieronder lees je hoe je een mij-

ter moet maken.
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Wat: Meer dan 3.000 m2 onbeperkt overdekt 
speelplezier in hartje Amsterdam

Wie: Alle kinderen van 0 tot 12 jaar

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

Ingang: Trap voor Portugese Synagoge

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

Hoe: Minimaal één volwassen begeleider per 4 kinderen

Verder: Deze bon uitknippen en voor korting inleveren 
bij de kassa van TunFun! 
Geldig voor 2 kids tot en met december 2013

www.tunfun.nl V
rB

�

Huiswerkcursus            Bijlessen

www.studycompany.nl 0294-234883
Breukelen & Bussum

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

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.

Benodigdheden:

*schaar 

*verf en kwasten

*lange stroken geel/rood papier

*nietmachine

*kleine stukjes rood/geel gekleurd papier

*kleurpotloden

Werkwijze

Teken het plaatje twee keer na op stevig papier

(karton). De mijter versieren door hem in te

kleuren of te beplakken met gekleurd papier.

Neem een strook papier en meet de omvang

van je hoofd. Hieraan bevestig je de twee mij-

ters. Als je dit hebt gedaan meet je nog een keer

voor de zekerheid de omvang van je hoofd. Als

de maat goed is niet je de uiteinden van de

strook aan elkaar vast. Als laatste niet je de top-

pen van de mijters aan elkaar vast.

Sint Maarten
“11 november is de dag 

dat mijn lichtje

dat mijn lichtje

11 november is de dag

dat mijn lichtje branden mag”

Hebben jullie ook met je lampion gelopen? En

veel snoep opgehaald of ben je daar al wat te

oud voor? Op maandagavond 11 november

stond een groepje kinderen met mooie zelfge-

maakte lampionnen voor mijn deur en zij had-

den er veel plezier in!

Crossbaantje
Goed nieuws voor de kinderen van Vreeland!

Op het oude schoolterrein komt een cross-

baantje! De kinderen van groep 6 hebben een

tekening gemaakt van hoe het baantje er uit

moet komen te zien. Ze hebben niet alleen

over het baantje nagedacht, maar ook over de

hobbels en bobbels waarover je kan crossen en

een aantal tips waar de kinderen tijdens het

crossen op moeten letten. In deze kinderpost

zien jullie het ontwerp van Puk, 1 van de vele

ontwerpen die zijn gemaakt. Samen met de

kinderen en juf Sandra wordt van alle ontwer-

pen een winnend ontwerp gekozen! 

Doe je mee?
Doe je mee?

We vinden het heel erg leuk als jullie mee wil-

len werken aan de kinderpost! Lijkt het je leuk

om met jouw mopje, strip, gedichtje, puzzel of

verhaaltje in de kinderpost te staan, stuur dan

snel een mailtje naar: info@vreelandbode.nl

en wie weet sta jij in de volgende

Vreelandbode. Je mag natuurlijk ook altijd op

het schoolplein even naar me toe komen!

Saskia
BROCANTE -CADEAUX

KERSTVERKOOP

Vrijdag 6 december 10.00-17.00 uur
zaterdag 7 december 10.00-17.00 uur
zondag 8 december 11.00-17.00 uur
vrijdag 13 december 10.00-21.00 uur

zaterdag 14 december 10.00-17.00 uur
zondag 15 december 11.00-17.00 uur

W ij verkopen o.a. brocante, woonaccessoires, curiosa,
kerstartikelen, cadeaux, groendecoraties, woon-

kussens/plaids, kerstkransen en landelijke meubeltjes. 
Lindengracht 6, 3633 AT Vreeland tel. 06 519 659 88

www.saskiabrocante.nl

11eBarn sales in Christmas style
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Even aftikken graag: 774 miljoen. Ja, nu is het
zelfs de bank waaraan ik als plattelandsjonge-
tje mijn centjes toevertrouwde. Natuurlijk was
het puur toeval dat we juist nu getraind werden
in de psychopatentest. Onze lesdagen vielen
precies tussen de uitzendingen van de minise-
rie naar het gelijknamige boek ‘De Prooi’ over
de ondergang van ABN-AMRO. Dat was nog
de tijd met Rijkman Groenink aan het hoofd
van De Bank. Maar tijdens onze training blijkt
de wijze waarop Pierre Bokma de hoofdrol-
speler in het echte drama daarin neerzet een
buitengewoon hoge score op te leveren op deze
psychopathietest.
Nee, dan RABO-bestuursvoorzitter Piet
Moerland. Los van de vraag wat deze topban-
kier had moeten weten over de LIBOR toont
hij nu leiderschap. Er moest ook een daad wor-
den gesteld. Tegelijk knaagt het gevoel of op
cruciale momenten zo dan niet de echte leiders
verdwijnen. En als zij aftreden – blijven wij dan
niet precies met de straatvechters, cowboys en
psychopaten achter? Juist de psychopaat is
machtsbelust. Misschien wat kort door de
bocht, maar eigenlijk zijn er psychologisch
voor elk van ons drie mogelijke drijfveren.
Freud hield ons het verlangen naar lust voor,
meestal seksueel; Adler bepaalde ons bij het
verlangen naar macht. En met geld – veel geld
– kun je bijna alles kopen. Hoe zouden man-

nen – ja, toch vooral mannen – als Berlusconi,
Strauss-Kahn (DSK) scoren op lust en macht?
De vraag stellen is ‘m beantwoorden… Of om
toch ook een vrouw te noemen: ik ben be-
nieuwd naar de verfilming van Eric Smits
‘Nina’(Brink). Na macht en lust is de laatst te
noemen mogelijkheid als drijfveer de zin van
ons bestaan. Waar we geen zin, maar enkel zin-
loosheid ervaren, daar blijven enkel de drift tot
macht en tot lust over. Daar moet ik de ander
onderwerpen en overheersen. Stuk voor stuk
zijn deze mannen en de enkele vrouw goden in
het diepst van hun eigen gedachten. Helaas
hebben ze ook veel volgelingen en gelovigen.
Werden die coole Rabobankjongens dus ten
diepste beheerst door zinloosheid? Voelden
ook zij zich onaantastbaar, terwijl ze wisten dat
elk gesprek opgenomen wordt en iedere mail
opgeslagen? Waar is toch Jochem de Bruin ge-
bleven, die indertijd de Rabobank verbeeldde
tegenover de bankiers van Wallstreet en de
Londense City? O ja, dat is waar, Jochem raak-
te aan Inger en is ons in 2006 achterna gegaan
naar Zweden. Blijkbaar is hij nog niet terugge-
komen. Het gaat daar vast goed met Jochem.
Ik ben weer gesust en gerustgesteld. Er is me
verteld dat het uiteindelijk maar enkele han-
den vol snelle jongens waren die zich in
Londen vergrepen aan ons geld. Het schijnt dat
ze hun bonus wel kwijt zijn… dit jaar.

De psychopaten over ons?

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

DEMPER CONSULTANCY

DCDC
DEMPER CONSULTANCY
FINANCIEEL ADMINISTRATIEF ADVIESBURO

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

Nigtevechtseweg 172 
3633 XX Vreeland

Mobiel 06-22992265

Dampende pannen, stapels borden, megasoep
lepels en rinkelend bestek vermengd met heer-
lijke etensgeuren. Dit is de werkplek van de
chefkoks Sandra van de Ven en Andy de Graaf
in  Zorgcentrum ‘t Kampje in Loenen aan de
Vecht. Sandra werkt inmiddels 22 jaar als chef-
kok in het zorgcentrum. “Dagelijks zorgt de
keukenbrigade ervoor dat er 120 verse, gezon-
de en voedzame maaltijden klaar staan. We
werken zoveel mogelijk met produkten uit het
seizoen. Regelmatig koken we ook thema-
maaltijden. Zo hebben we laatst een Zuider-
zeemaaltijd geserveerd. Zelfs de eetzaal was
toen helemaal in stijl versierd.” Een derde van
de maaltijden wordt door vrijwilligers rondge-
bracht. Op dit moment gebeurt dit onder an-
dere door ‘tafeltje dekje’ . Vanaf 1 januari 2014
gaat wooncentrum ‘t Kampje zelf het rond-
brengen coördineren. Chefkok Sandra vertelt:
“De maatijden worden vanuit de keuken in
Loenen rondgebracht in onder andere
Nigtevecht, Loenersloot en Vreeland. In de
speciale warmhouddozen blijft de maaltijd ze-
ker een uur warm. We zorgen er altijd voor dat

er soep en een toetje bij zit. Ook besteden we
zorg aan de presentatie!” Tijdens de komende
Kerstmarkt in Vreeland zal de keukenbrigade
van ‘t Kampje hun overheerlijke stamppot ver-
kopen. S.B.

Wat doen zij nou?

Een uitgelezen kans voor tuinliefhebbers: er
komen per 1 januari een paar volkstuintjes
vrij! Een aan de Singel, tegenover huisnummer
48, (ca. 50 m2) en een paar aan de Spoorlaan
(ca. 70 m2). Voor een paar tientjes huur kunt u
het hele jaar door genieten van de seizoenen,
oogsten wat u zaait en sportief bezig zijn met
onkruid wieden, bonen opbinden of bloemen

plukken. Het hebben van een volkstuin is niet
alleen mentaal en fysiek maar ook financieel
voordelig, want met een paar keer bessen, to-
maten of appels plukken hebt u de huur er al
dubbel en dwars uit. 
Informatie en opgeven kan bij de secretaris
van Volkstuin Vereniging Vreeland Nicole
Coppiens, niccop@xs4all.nl, 06-31683520.

Volkstuintjes te huur
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Houd 
Vreeland 

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

Tel.: 0294 237 068    www.fysiotherapievreeland.nl

Scholier Kiek Sluijter (17) en Heleen Esser,
coach en trainer bij KickStart Studiekeuze,
hadden een goede match. Na vijf intensieve en
leerzame gesprekken met Heleen weet Kiek
welke richting hij na de middelbare school gaat
kiezen. Van de tien opties zijn er drie overge-
bleven! En dat is precies wat ook de overheid
wil met de nieuwe K.I.V. (Kwaliteit in
Verscheidenheid)-wet. Heleen: “Jongeren
moeten zich nu al vóór 1 mei – dus voor hun
eindexamen – inschrijven bij maximaal drie
opleidingen. Vervolgens wonen ze de open da-
gen van de vervolgopleidingen bij om dan een
definitieve studiekeus te maken. Dat is niet
eenvoudig voor de doelgroep, maar het is wel
belangrijk. Ook al omdat bij niet afgeronde
studies alle subsidies – studiebeurs én ov-jaar-
kaart – terugbetaald moeten worden.”

Kiek zit in de Havo eindexamenklas en kwam
met Heleen, en dus KickStart, in contact via
Dieuwer Elema. Heleen is namelijk de vrien-
din van Dieuwer’s zoon Wouter Klever. Kiek:
“Het mooie van KickStart vind ik, dat je niet na
een test in een hokje wordt gestopt. Zo van ‘ga
die studie maar doen, want dat komt uit de test’.
Met Heleen heb ik een zoektocht gedaan naar
mijn eigen talenten, motivatie en passies, én
naar mijn valkuilen. Ik heb een moodboard
gemaakt en mijn vrienden en familie hebben
ook mijn talenten benoemd. Verder heb ik ver-
halen geschreven over belevenissen die me al-
tijd zullen bijblijven, die mij in een flow brach-
ten. Het doel is natuurlijk dat ik uiteindelijk
een studie ga volgen, waar ik gelukkig van
word. En daarna een baan krijg die bij me
past.” Heleen: “Mijn ervaring is dat jongeren
hier wel wat hulp bij kunnen gebruiken. Er is
namelijk keus uit zo’n 1500 bachelor studies.
Wie een traject bij KickStart heeft gevolgd

krijgt de garantie dat hij/zij de juiste keuze
heeft gemaakt. Mocht dat onverwacht – een-
maal studerend – toch tegenvallen, dan zullen
we de kandidaat in kwestie gratis gaan coa-
chen.” KickStart organiseert naast de individu-
ele coaching, ook workshops op middelbare
scholen, voor zowel leerlingen als ouders. Er
kunnen ook groepstrainingen worden gevolgd
die één dag in beslag nemen op het kantoor
van KickStart aan de Nieuwe Herengracht in
Amsterdam (www.kickstartstudiekeuze.nl).
Kiek tot slot: “Ik weet nu veel beter wie ik ben
en welke studies bij mij passen. Dit is veel inte-
ressanter dan een kale test. Als ik binnenkort
mijn definitieve studiekeuze maak, dan ga ik
ervoor. Ik weet dan zeker dat ik geen tijd en
kosten ga verspillen. Dat is niet alleen fijn voor
mij, maar ook voor mijn ouders.”                 C.L.

KickStart Studiekeuze helpt bij 
het maken juiste studiekeuze!
Deelnemer Kiek Sluijter (17) is enthousiast!

Lezers schrijven  

Niet op de stoep parkeren!
Ik ben tijdelijk aan een rolstoel gebonden en
loop behoorlijk slecht. Wat schetst mijn ver-
bazing dat heel veel bewoners van ons socia-
le Vreeland op de stoep parkeren. Daar sta je
dan met je rolstoel. Mij persoonlijk over-
kwam ook dat ik door de Klapstraat wilde
rollen wat niet ging omdat een dame voor
mijn neus haar auto midden op de weg stil
zetten en naar binnen ging en dus niet met-
een terugkwam, omkeren dus maar. Dit laat-
ste gebeurt trouwens niet alleen in de
Klapstraat. Daarna rolden wij ook nog door

de Voorstraat en ik stuiterde bijna uit de kar
het is dat mijn moeder en man mij tegen hiel-
den. Dit is dus een fout van de gemeente, de
put zit te laag ten opzichte van het straatwerk
zodat de stoel bleef haken. En ik kan dus nog
wel even doorgaan. Persoonlijk kan ik straks
weer rondlopen, maar mensen die echt inva-
lide zijn, of onze ouderen, komen voor pro-
blemen te staan die niet nodig zijn als ieder-
een rekening zou houden met hun medebe-
woners. Jammer dat dit moet maar laten wij
allemaal eens nadenken.        Carla Remmink

Vrijdag 13-12-13
Van 15.30 tot 20.00 uur

SISAL zal weer present zijn op de gezellige
kerstmarkt in Vreeland op vrijdag 13 decem-
ber 2013 van 15.30 tot 20.00 uur. U kunt hier
informatie krijgen over al onze projecten, die
in samenspraak met de Tanzanianen tot stand
komen. Wij willen u graag vertellen over de
voortgang van de projecten in Kiteo.
U kunt ons extra steunen door fair-trade origi-
nal levensmiddelen en fair forwards non-food
kerst artikelen te kopen. Ook zijn er de kaarten

uit het Poloni weeshuis in Tanzania en van het
Afrikaanse leven, originele vogelbeeldjes en
armbandjes uit Tanzania, Kerstpakketten met
fair-trade producten.  Mocht u nu al een kerst-
pakket willen samenstellen, neem dan contact
op  met Koos van Nes 0294-231105. Kom even
langs op de kerstmarkt voor een praatje en er
is vast wel iets wat u zou willen kopen. Wij
staan er. Komt u ook? Tot ziens!

SISAL op Kerstmarkt in Vreeland
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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

Het adres in Vreeland voor
al uw DAGverse produkten 

Iedere dag een ruim assortiment
heerlijk vers brood en 

diverse dag-aanbiedingen.

Vanaf heden ook diverse wisselende groenten 
van de zorgtuinderij uit Vreeland

’s ochtends geoogst, meteen in de winkel
VERSER kan niet!

Ook diverse soorten meel van onze eigen 
Korenmolen “de Ruiter”

Uw adres voor leuke en originele kado’s
div. speciale streekprodukten maar ook

giftcards, kadobonnen, bioscoopbonnen ed.

Puur natuur                                        Puur natuur

(H)eerlijke streekproducten uit uw eigen omgeving 
Natuurslagerij Han van der Meer
Elke donderdag bij het Dorpshuis vanaf 9.00 tot 13.00 uur

Bestel en bezorgdienst tel:06-83989878  www.natuur-slagerij.nl

Voor drukwerk dat
communiceert

Nieuw Walden 6
1394 PB Nederhorst den Berg

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

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

Meer dan 10 jaar brengt Theater4en1 voorstel-
lingen in Breukelen. Voor jong en oud, zang,
toneel en cabaret, starters en gevestigde na-
men; met recht ‘voor elk wat wils!’ Ook heel
wat Vreelanders hebben de afgelopen jaren ge-
noten in de tot theater omgetoverde aula van
Broklede. Door een gewijzigd subsidie-beleid
kunnen wij het theater zoals het nu bestaat niet
handhaven. Daarom gaan wij onze talenten op
het gebied van het programmeren van voor-
stellingen en het organiseren van alle activitei-
ten er omheen anders inzetten. Wij zijn bezig
met iets nieuws, iets anders, een plan waarin
vernieuwing, actieve participatie en samen-
werking verenigd zijn. Zo willen we iets
nieuws opbouwen in plaats van iets ouds af-
bouwen. Dit geven we gestalte onder de naam

Theater-on-Tour 2014. We houden u uiteraard
op de hoogte via uw Vreelandbode.
Zaterdag 14 december neemt Theater 4en1 af-
scheid van het publiek. Bijzonder is dat onze
voorstelling van deze avond, de vocale come-
dygroep iNtrmzzo, na dit seizoen ook een punt
zet achter 22 (!) succesvolle theaterseizoenen.
De vier vocalisten bedienen voor de laatste
maal hun oude en nieuwe fans met een avond
vocale comedy in de aanpak die Intrmzzo al ja-
ren typeert: iNtrmzzo, STILL CRAZY after all
these years!
Zaterdag 14 december om 20.00 uur
Prijs € 15,- Meer informatie en het reserveren
van kaarten via de website van het theater:
www.theater4en1.nl.
Theater 4en1, Schepersweg 6A in Breukelen.

Laatste spetterende voorstelling

23 november 2013 
tot 5 januari 2014
Nederhorst on Ice wordt dit

jaar voor het zesde seizoen georganiseerd, door
IJsclub Nederhorst. Een ‘overdekte kunstijs-
baan met écht ijs’ . Veel kinderen uit de regio
hebben in de voorgaande jaren met het school-
schaatsen al van dit fenomeen mogen genieten.
Het oorspronkelijke idee was om de jeugd te le-
ren schaatsen op echt ijs maar dan op een niet-
commerciële basis. Geheel draaiend op vrijwil-
ligers. Natuurlijk is de steun van onze sponsors
daarbij onmisbaar! 
De afgelopen maanden zijn we heel druk met
de voorbereidingen geweest voor dit geweldige
evenement. De opening is op vrijdagavond 22
november, waarbij iedereen welkom is en de
kinderen deze avond hun eerste rondjes gratis
mogen schaatsen. U kunt certificaten kopen
voor het hele gezin, 10-rittenkaarten of gewoon

een los toegangskaartje. Meer informatie over
prijzen en openingstijden vindt u op onze web-
site: www.ijsclubnederhorst.nl
De horeca is, vanaf dit jaar, in beheer van
IJsclub Nederhorst zelf. Ook hier zijn al veel
voorbereidingen voor getroffen in de voor-
gaande maanden. De eerste bijeenkomst van
enthousiaste ‘barvrijwilligers’ om verschillende
cursussen voor deze baractiviteiten voor te be-
reiden is al geweest. En de inrichting is warm en
sfeervol met gratis wifi. Ook de evenementen
commissie begint vorm te krijgen en de activi-
teitenagenda is bijna klaar. Binnenkort worden
de flyers gedrukt met daarop de agenda van sei-
zoen 2013-2014. Vrijwilligers blijven altijd wel-
kom. Wilt u meehelpen bij dit geweldige evene-
ment, wilt u iets betekenen voor de ijsbaan of
wilt u informatie, stuur dan een e-mail naar
info@ijsclubnederhorst.nl of kijk op onze web-
site www.ijsclubnederhorst.nl 

Nederhorst on Ice

Lezers schrijven  

Huisnummering Kleizuwe
In de Vreelandbode van oktober j.l. staat een
artikeltje over de vreemde huisnummering
van de Kleizuwe. Volgens mijn moeder, die al
meer dan 80 jaar aan de Zuwe en Kleizuwe
woont is de vernummering te verklaren uit
het feit dat de Zuwe/Kleizuwe vroeger ge-
meente- en provincie grens was. Het
Kortenhoefse deel tussen de Zuwe/Kleizuwe
en de Provincialeweg is na gemeentelijke
herindeling toegedeeld aan de toenmalige
gemeente Loenen. Het gaat hier om de wo-
ningen Zuwe 1 t/m 13. Mijn moeder is gebo-
ren op Zuwe 9 in Kortenhoef (NH). Dit is nu
sinds 1989 (gemeentelijke herindeling)
Kleizuwe 9, Vreeland (U). De Zuwe/
Kleizuwe had dus tot 1989 officieel twee na-
men. Na de herindeling heeft de gemeente
Loenen destijds ook officieel aan de bewo-
ners meegedeeld dat de naam voor beide zij-
den van de weg nu Kleizuwe was. Deze brief
heb ik jammer genoeg niet meer. Waarom de
huisnummering nu is zoals die is, heeft waar-

schijnlijk met niets anders te maken dan dat
men vond dat er een onderscheid moest wor-
den gemaakt tussen beide gemeenten
(Kortenhoef - Vreeland). Overigens heeft de
Vreelandse kant van de Zuwe/Kleizuwe in de
beginjaren 50 van de vorige eeuw een andere
vernummering gehad. De woning Kleizuwe
115 had toen bijvoorbeeld het nummer 246.
Stukken waaruit dit blijkt heb ik in mijn be-
zit. Overigens staat hierop Zuwe 246. Zuwe
was toen voor iedereen de gangbare bena-
ming voor beide zijden van de weg.
Overigens voor ons nog steeds. Van de oor-
sprong van dit nummer heb ik geen idee. Ik
denk dat de gemeente Vreeland destijds heeft
geprobeerd met een hernummering wat orde
in de chaos te scheppen. Gelet op de, ook nu
nog, vele naar het juiste adres zoekende men-
sen is dat niet gelukt. Het heeft wel zo zijn
charme.

Vriendelijke groet,
Jan Hoetmer

De collecte van Alzheimer Nederland in de
week 4 t/m 9 november 2013 heeft in Vreeland

€ 1.007,60 opgebracht. Hartelijk dank aan alle
gevers en collectanten.

Mooi resultaat voor Alzheimer collecte
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Op deze oude foto uit 1904 ziet u rechts van
molen de Ruiter wat bedrijfsgebouwtjes staan.
Deze waren onderdeel van de pannenbakkerij
De Goede Verwachting, die aan de andere kant
van de Nigtevechtseweg stond. Vanaf de jaren
‘40 kwam op deze plek een vestiging van het
Amsterdamse aannemersbedrijf A. Broere.
Dit bedrijf bouwde onder meer het fietsvia-
duct onder de N201, enkele gebouwen op het
Van Leerterrein en de huizen aan de Kleizuwe
111 t/m 121. In 1962 was het bedrijf uit zijn jas-
je gegroeid en verhuisde het naar Mijdrecht.
Juist op dat moment zocht Cornelis Griffioen,
handelaar in eieren en eierproducten, een gro-
tere ruimte voor zijn bedrijf. Dit was gevestigd
achter zijn woonhuis aan de Raadhuislaan 2.
Hier stonden nog de kassen van het voormali-
ge bloementeeltbedrijf van de heer De Cleijn
Brem, die nu gebruikt werden als legbatterij
voor 25.000 kippen, noodzakelijk voor de pro-
ductie van Griffioen’s vloeibare (later in poe-
dervorm) eierproducten. 

Eierpoeder fabricage
Na de verhuizing van Griffioen naar het ter-
rein van Broere werd de productie gesplitst:
aan de Raadhuislaan werden de eieren gecen-
trifugeerd en werd de vloeibare inhoud ge-
scheiden van de schalen. Dit ‘halffabricaat’
werd aan de Nigtevechtseweg vervolgens tot
poeder gedroogd. Dit eierpoeder werd afgezet
bij b.v. fabrikanten van noedels, gebak of ijs.
Het bedrijf ging in 1968 failliet en werd over-
genomen door het familiebedrijf E.A. van

Ballegooijen en Zonen uit Wijk en Aalburg.
Directeur werd Lou Molewijk. De nieuwe
naam van het bedrijf werd VIV: Verwerkings
Industrie Vreeland. De VIV ging zich nu ook
op andere producten richtte. Van Ballegooien
ontwikkelde een procedé om water en eiwit uit
boter te halen, zodat een vloeistof overbleef
met minder volume en dus minder behande-
lings- en opslagkosten: boterolie. 

Nieuwbouwwijk
Er werkten zo’n 100 mensen bij de VIV, een be-
langrijke werkgever dus voor Vreeland!  Toch
waren er ook bezwaren tegen het bedrijf van-
wege de grote verkeersdruk in het dorp van de
vrachtauto’s die tussen de Raadhuislaan en de
smalle Nigtevechtseweg reden. In 1982 ver-
huisde de productieafdeling naar Zelhem, het
kantoor bleef in Vreeland. Toen in 1988 een
nieuw kantoorpand aan de Raadhuislaan klaar
was, was het terrein aan de Nigtevechtseweg
niet meer nodig. Het werd verkocht ten behoe-
ve van woningbouw. Het aanvankelijke plan
om een paar bungalows neer te zetten bleek te
kostbaar. Er zou uiteindelijk een wijkje van 25
huizen gebouwd worden, 15 aan de
Nigtevechtseweg en 10 aan de Vechtoever.
Ook op het oeverlandje van de oude foto zijn
later diverse woningen verrezen.                     

J.J.

Dit artikel is deels gebaseerd op een uitgebreid
artikel over de VIV van Wim van Schaik dat
volgend jaar in de Vechtkroniek zal verschijnen.

...en nu!

Vreeland vroeger....

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

De pannenkeet/Vechtoever

Dammerweg 57, 1394 GP  Nederhorst den Berg
Telefoon 0294 - 25 34 61 / 06 1070 2089

www.frankvermeulenmakelaardij.nl
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De Oer-Vreelander
Gert-Jan Meijers (63) is naar eigen zeggen een
echt ‘Zondagskind’. Een heerlijke jeugd, mooie
carrière, goed huwelijk en lekker veel sporten
maken deze Oer-Vreelander een tevreden
mens. Bovendien is hij vader van twee fijne
dochters en opa van drie dito kleinkinderen
met een vierde op komst. Wat is zijn geheime
recept? Is het zijn gezonde, nuchtere verstand
of gewoon een samenloop van omstandighe-
den? Feit is dat hij hier in Vreeland is geboren,
getogen en nooit ergens anders dan in ons
dorp heeft gewoond. Hier heeft hij zich altijd
prettig en veilig gevoeld. Maar toch; “Dat ik
hier nog steeds woon is volgens mij gewoon
een samenloop van omstandigheden. Voor
hetzelfde geld had ik nu ergens in het buiten-
land gewoond.”

Wonen in Vreeland
Gert-Jan is geboren op de Nigtevechtseweg 22.
Dat huis is allang afgebroken. Wel woont zijn
nicht Greetje van Schaik, ook Oer-Vreelander,
nog altijd daarnaast in het ouderlijk huis van
zijn moeder. Beide ouders van Gert-Jan ‘rus-
ten’ inmiddels vlakbij op de begraafplaats.
Vanaf zijn achtste jaar tot aan zijn trouwen in
1976 heeft hij op de Jan van Nassaustraat ge-
woond. Eerst met zijn ouders en twee zussen.
Vader overleed vrij plotseling in 1969 en om-
dat zijn oudere zussen rond die tijd het huis
uitgingen bleef hij achter met zijn verdrietige
moeder. “Ik had het gevoel dat ik haar daar niet
alleen kon laten en ben er daarom wellicht lan-
ger blijven hangen dan ik anders had gedaan.”
Wil (Willemijn Fokker) uit Nieuwer ter Aa
ontmoet hij enkele jaren daarna in een bardan-
cing in Maarssen. “We hadden meteen een klik
maar het was geen bevlieging. Pas na latere
ontmoetingen ging ik steeds meer inzien hoe
lief ze was en mijn bewondering en respect
voor Wil is verder gegroeid.” Na hun huwelijk
gingen ze zelfstandig wonen op de Graaf Floris
V straat. “Wil heeft ervoor gezorgd dat we die
woning konden krijgen en dat had ze heel goed
geregeld. In onze omgeving gingen veel leef-
tijdsgenoten naar de nieuwbouw op ‘t

Hoefijzer in Loenen verhuizen maar Wil ging
op bezoek bij mevrouw Bootsma, destijds wet-
houder Woningtoezicht van de gemeente.”
Blijkbaar was dit precies het goede moment
voor het kersverse echtpaar want binnen drie
maanden konden ze voor een hele schappelij-
ke prijs toch in Vreeland wonen. Inmiddels
woont Gert-Jan met Wil op de Singel, en hun
dochters Esther (34) en Monique (33) met hun
gezinnen vlakbij in Loenen. Twee jaar geleden
overleed Gert-Jans moeder op de respectabele
leeftijd van 90 jaar en sindsdien komen de twee
zussen van Gert Jan regelmatig op bezoek.

Jeugd in Vreeland
“Voetballen was mijn passie, en schaatsen
deed ik zoveel als het kon in de winter op de ijs-
baan.” Op het Sperwerveld, waar doordeweeks
de koeien nog rondliepen, moesten voor de
voetbalwedstrijd eerst de ‘vlaaien’ geschept
worden. En naar de uitwedstrijd in Hilversum
gingen ze gewoon op de fiets. Nee hoor, geen
rijouders met warme auto’s zoals nu, gewoon
door weer en wind samen heen en weer onder
begeleiding van trainer Dick Maasakker.
Vanuit de openbare school ging de jonge Gert-
Jan het liefst meteen naar de fietsenmakerij
van Luut van Beusekom op de hoek
Breedstraat/Lindengracht. Hier mocht hij de
gerepareerde brommers uitproberen en dat
was toch wel het mooiste wat er was.  Ook kan
hij zich herinneren dat hij met krijt op straat
‘Vreeland moet vrij’ schreef. Dat was in 1962,
het jaar dat Vreeland vanuit zelfstandige ge-
meente onder de gemeente Loenen kwam. Het
hele dorp was daarover in rep en roer. “Verder
was ik volgens mij vrij braaf.”

Tenniscarrière
Meestal ‘brommerde’ de jonge Gert-Jan naar
de MEAO in Naarden. Soms ook op de fiets,
want dat was goed voor de schaatsconditie.
Het is niet verwonderlijk dat deze sportieve en
competitieve jongeman destijds een aantal
schaatswedstrijden won. Na zijn dienstplicht
in Naarden kwam Gert-Jan te werk in
Amsterdam bij een handelskantoor. Ook naar
Amsterdam reisde hij veelvuldig per ‘stalen
ros’ en het was in dit bedrijf waar hij als boek-
houder zestien jaar ervaring opdeed. In de
avonduren zwoegde hij voor het Staats-
Praktijk-Diploma  Bedrijfsadministratie
(SPD). “Ik droom daar nog wel eens van, ik
heb daar heel wat vrije uurtjes aan besteed.”
Gelukkig heeft het hem geen windeieren ge-
legd want hij werd zelfs aandeelhouder en het
diploma opende ook later nog deuren bij
werkgevers. Daarna kwam hij in dienst bij een
soortgelijk bedrijf in Zeist. Hoewel fietsen naar
Zeist toch wel iets te ver was ontdekte hij hier
een nieuwe ‘tak van sport’. Tennissen, dat was
wat het management graag deed. Geen uitge-
breide lunches of borrels, ze stonden liever ie-
der pauze uurtje op het gravel. “Tennissen
vond ik tot die tijd meer een sport voor de ‘eli-
te’ en ik had het nooit eerder gedaan. Toch was
ik al snel niet meer van de baan af te slaan.”
Gert-Jan reisde in die tijd ook af en toe naar
Houston vanwege de overname door het be-
drijf Enron. Hij zag zijn ogenschijnlijk ‘for-
tuinlijke’ grote Amerikaanse bazen ‘de af-
grond’ inglijden. Gelukkig was Gert-Jan op
tijd weg en heeft na nog een paar mooie erva-
ringen momenteel een fijne baan voor twee
dagen in de week in Nieuwegein. Ook Wil
werkt voor 2 dagen in de week; als receptionis-
te/telefoniste. Inmiddels heeft Gert-Jan het za-

Rondje Zuwe
door Pauline van der Hoeden 

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!

TAXI VAN WIJK

Ziekenvervoer (o.a.voor chemo,bestraling,dialyse)
Schiphol–Vreeland vanaf 46,= t/m 4 pers.
Schiphol-Vreeland vanaf 56,= t/m 7 pers.

Telefoon: 0294 – 291325 

Voor al uw feesten en partijen

Bruiloften
Verjaardagen

Vergaderingen
Catering

Ook voor uw BBQ, salades 
en biertap-verhuur

Voor meer informatie:

Dorpshuis Vreeland

Fetha 16, 3633 CT Vreeland

Telefoonnummer: 0294 234750
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kelijke met het sportieve weer verenigd als
Penningmeester van de Loenense tennisclub
LTC. Tja, de liefde voor tennis is dus gebleven.
Gisteravond stond hij nog tot half twaalf op de
tennisbaan en straks gaat hij weer een balletje
slaan op zijn vrije vrijdag. En oh ja, hij loopt af
en toe ook een rondje golf. Hoewel zijn Wil
niet zo sportief is als hijzelf gaat ze nog wel
graag mee schaatsen. “Zij vindt haar passie in
onze tuin en het werken in de moestuin aan de
overkant.” Met trots laat hij de achtertuin zien
waar we ook de foto maken. En voetballen
dan? “Mijn kleinzoon is een echte voetballer,
dat zie je zo!” 

Zondagskind?
Is Gert-Jan Meijers wel een echt zondagskind?
Het is hem zeker niet allemaal komen aan-
waaien. Gezond verstand, hard werken, spor-
ten, toewijding en een positieve instelling lij-
ken eerder de ingrediënten die deze Oer-
Vreelander hebben gevormd tot wie hij nu is.
Een bijzonder sportief zondagskind, laten we
het daar maar op houden!

De Import-Vreelander
‘Boterweg was lot uit de loterij’
Dertien jaar geleden betrok Thecla van der
Maat haar seniorenwoning aan de Boterweg.
“Het mooiste straatje van Vreeland”, zegt ze.
“Ik heb nog nooit zo prettig gewoond. En mijn
kleinkinderen – vooral die uit Amsterdam –
komen hier heel graag buiten spelen!”

Thecla is geboren in Haarlem en groeide op in
Amstelveen in een gezin met drie kinderen.
Mooie herinneringen heeft ze aan haar spiritu-
ele en creatieve grootvader van moeders kant.
“Hij had een parfumfabriek, schilderde en kon
met zijn handen mensen genezen. Het was een
bijzondere man.” Thecla had en heeft nog
steeds geen zitvlees. “Ik was als kind al een
doenertje. Na de Mulo ben ik gaan werken.
Van huis uit ben ik katholiek, maar het geloof
heb ik rond mijn veertiende al losgelaten.
Eigenlijk was ik ook heel braaf en gehoorzaam.
Dat had je zo in die jaren. Tot mijn 25ste heb ik
thuis gewoond en ik ben ook uit huis ge-
trouwd. Mijn toenmalige man had ik in
Amsterdam ontmoet, waar ik in de weeken-
den natuurlijk uit ging. Ik werkte op Schiphol
in een taxfree shop, maar ik stopte zodra ik ge-
trouwd was. We zijn toen al snel in Loenen aan
de Vecht gaan wonen. Eerst aan de Straatweg

en later op Oud Over. In die jaren kreeg ik twee
dochters Maaike (41) en Nienke (39). Ik on-
derhield onze ‘tuin’ van 2500 m2, zorgde voor
huis en haard, zat in het school- en hockeybe-
stuur, en verzorgde na een bloemistenoplei-
ding de boeketten voor Tante Koosje. En na-
tuurlijk speelde ik zelf ook hockey.”

Dapper keerpunt
Toen Thecla 49 jaar was, hield ze haar huwelijk
voor gezien. De dochters stonden op eigen be-
nen en Thecla wilde zich vrijmaken. “Ik heb
een koffer kleding gepakt, mijn auto meegeno-
men en ben tijdelijk bij mijn ouders ingetrok-
ken tot ik een eigen – zeer kleine – etage kreeg
in Nigtevecht. Gelukkig had ik snel een goede
baan, namelijk bij de KLM. Ik was als supervi-
sor verantwoordelijk voor een aantal See, Buy,
Fly winkels achter de douane dus. Dat heb ik
tot aan mijn pensioen gedaan. In die jaren kon
ik voordelig vliegen en daar heb ik met mijn
beste vriendin – die ik al zestig jaar ken – veel
reizen gemaakt over de hele wereld. En ja, ik
wil mezelf best een heel positief persoon noe-
men.” Thecla houdt van fietsen. Toen ze op een
mooie dag door Vreeland reed, zag ze op de
Boterweg een huis te huur staan. “Ik heb me
gelijk aangemeld en wonder boven wonder
kreeg ik de woning toegewezen. Dat is een lot
uit de loterij geweest. Een betere plek had ik me
niet voor kunnen stellen. Ik voel me hier van-
af de eerste dag helemaal thuis.”

Fietsen en Muiderslot
Fietsen doet Thecla nog steeds. En dan niet
kinderachtig, maar bijvoorbeeld van Praag
naar Hamburg en dat weer samen met de eer-
der genoemde vriendin. “Ons plan is om vol-
gend jaar naar Santiago de Compostela te fiet-
sen en dan hebben we het over zo’n 2500 km.
We denken dat we daar zo’n zes weken voor
nodig hebben. Door dat fietsen blijven we lek-
ker fit.” Maar er is meer dan fietsen. Na haar
pensioen is Thecla vrijwilligster geworden bij
het Muiderslot. Zo’n tien keer per maand
werkt ze daar met veel plezier in de winkel, is
podiumghessel en dat betekent dat ze assis-
teert bij evenementen. “Het is een prettige om-
geving. Ik zeg wel eens dat ik ‘naar mijn buiten-
verblijf ’ ga. Tijdens het Halloween weekend in
oktober hadden we bijvoorbeeld voor kinde-
ren vanaf zes jaar de griezelroute in het ‘spook-
kasteel’. En in de herfstvakantie trad Imre
Bessenger op. Hij vertelde het Lancelot verhaal
in de kazemat. Ik verkocht de kaartjes. En dan
zijn er de roofvogelshows. Er is heel veel aan-
dacht voor kinderen. Er gebeuren allemaal
dingen die ook heel leuk zijn voor Vreeland, als
we 750 jaar bestaan. Bovendien heeft het
Muiderslot een grote collectie middeleeuwse
kleding!” Thecla adviseert tot slot Vreelanders
die leuk vrijwilligerswerk zoeken, eens te kij-
ken op de site van het Muiderslot. “Je krijgt je
reiskosten vergoed én voor de vrijwilligers zijn
allerlei leuke bijeenkomsten.”

Vier het Leven
Op de valreep vertelt Thecla nog over haar
werk als vrijwilligster bij de Stichting Vier het
Leven. Zo’n vier keer per jaar haalt ze ouderen
– woonachtig in de omgeving Muiden/Weesp
– op, om naar het theater, een film of een con-
cert te gaan. “We zijn onder meer naar Orpheo
ed Euridice geweest op Soestdijk en binnen-
kort gaan we naar Soldaat van Oranje in
Katwijk. Dit is echt een mooi initiatief. Op
www.4hetleven.nl staat meer informatie.”

zorg
Meenthof 40 Kortenhoef tel: 035-6560548

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

Onderhoud + APK

Schadeherstel, Taxatie en Reparatie

Afwikkeling met verzekering

Gratis vervangende auto
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AEROBICS VREELAND/LOENEN  
www.buitenbeentje-aerobics.nl

Verkoop, onderhoud, APK, alle merken.
Wij zijn gevestigd bij u om de hoek in 

Nieuwer Ter Aa.  WELKOM!
Ter Aaseweg 8 / T.:0294-234449

info@vossestein.nl /www.vossestein.nl

Woensdag 30 oktober jl. was het
jaarlijkse trefbal-toernooi tussen
alle jongens en meiden van groep 8
van CSV Ridderhof en scholen uit
de omgeving. Onder de bezielende
leiding van meester Ben werd er me-
nig pittig en sportief potje trefbal ge-
speeld in de gymzaal op de Fetha.
De Vreelandse meiden, gecoached
door Josefien’s vader Paul, behaal-
den een mooie tweede plaats. De
Vreelandse jongens werden, met
coach meester Michiel, zelfs kampi-
oen! Het was niet alleen een sportie-
ve maar ook een hele lekkere mid-
dag! Dit jaar waren er geen taarten
van de gemeente en daarom was
groep 8 van de CSV uitgenodigd bij
Lokaal Zuid om na afloop wat lek-
kers te eten en te drinken. Met de
cake van Oscar en de cola en ijs met
slagroom van Josefien heeft de klas
een leuke middag afgesloten met
een feestelijk dessert.

Monkey’s CSV trefbal kampioen!

De afgelopen jaren heeft Muziekvereniging De
Vecht met veel plezier kinderconcerten in de
gymzaal aan de Fetha uitgevoerd. Alle jaren
met groot succes. Dit jaar hebben we weer een
geheel eigen productie met een bekende
Vreelander in de hoofdrol. Jan Corstjens zal op
zondag 1 december weer te bewonderen zijn
als Jan Klaassen in het stuk ‘Jan Klaassen en de
gouden dirigeerstok’.
Echter door de staat van de gymzaal, krijgen
we vanuit de gemeente Stichtse Vecht en van
de brandweer, dit jaar geen vergunning voor
concerten in de aldaar. We zijn dus genood-
zaakt uit te wijken naar een andere gelegen-
heid. En dat is geworden Sporthal De Blijk in

Nederhorst den Berg. Niet in het dorp dus,
maar nog steeds heel leuk en meer dan de
moeite waard om naar toe te komen.
Geniet van de eigenzinnige Jan, de zachte
Katrijn en de ietwat gemene Theo, de vergeten
broer van Jan.
Voor jong (4+) en oud, een uurtje plezier on-
der muzikale begeleiding van Muziekvereni-
ging De Vecht. Entree is €5 en reserveren kan
op reserveren@muziekverenigingdevecht.nl
Voorstellingen starten om 13.30 en 15.30 uur
en worden mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van het Rabobank Coöperatiefonds. 
Tot Jan…eh….dan!

Kinderconcert MV De Vecht

Op 23 november a.s. heeft Vreeland er een
winkel bij, namelijk de ‘In en Oud’ shop van
Pauline van der Hoeden. Zij zag de bedrijvig-
heid teruglopen in Vreeland, ook al omdat het
pand aan de Breedstraat hoek Lindengracht
leeg kwam te staan. Het pand waarin ook kap-
salon Belleza is gevestigd. Ze stapte op
Jacqueline en Marjolein af – die nog maar net
hun kapperszaak hadden geopend – en besloot
pakweg een maand geleden de leegstaande
ruimte te huren. ‘In en Oud’ biedt woonacces-
soires, kunst, vintage en meer. “En”, benadrukt
ze, “het assortiment zal vaak wisselen, zodat ik
de klanten steeds weer kan verrassen en prik-
kelen.”
Pauline wil met haar winkel een aanvulling
zijn op de bestaande bedrijvigheid in
Vreeland. “Het is niet de bedoeling dat we el-
kaar in de weg zitten. We moeten elkaar juist
aanvullen. Ik vind het een voordeel dat ik in
hetzelfde pand ben gevestigd als de kapsalon.
De samenwerking met Jacqueline en
Marjolein is prettig en ontspannend. We kun-
nen elkaar versterken en bovendien is het ge-
zellig.” Dochter Boukje (15) heeft een mooi
ontwerp gemaakt voor een logo, dat verder is
uitgewerkt door grafisch ontwerper Anouk

Pruim. “Boukje heeft zich al aangediend als
mijn personal assistant”, zegt Pauline lachend. 

Openingstijden
‘In en Oud’ zal op woensdag, donderdag, vrij-
dag en zaterdag geopend zijn van 11.00 uur tot
17.00 uur. Pauline tot slot: “Ik heb de afgelopen
maand geleerd dat er heel wat komt kijken bij
het openen van een winkel. Ik hoop met ‘In en
Oud’ de bedrijvigheid in Vreeland te stimule-
ren. Met meer winkels wordt ons dorp nóg ge-
zelliger.” C.L.

Vreeland heeft er een winkel bij

Zaterdag 23 november opent ‘In en Oud’


