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De donkere dagen voor Kerst nodigen uit om lekker binnen te zit-
ten met een kaarsje aan en deze laatste Vreelandbode van het jaar 
door te bladeren. U leest natuurlijk over alle festiviteiten die ons 
het komend jaar te wachten staan als wij vieren dat Vreeland 750 
jaar geleden stadsrechten kreeg. Ook leest u over interessante me-
de-Vreelanders, zoals in de rubriek ‘Start-up’ Tim van Rees, die net 
een eigen consultancy is gestart. Lees het ontroerende verhaal ach-
ter import-Vreelander Panos Papadakis en kom van alles te weten 
over Oer-Vreelander Berry Stapper. Jeroen Daalhuizen staat met 
zijn schildersbedrijf centraal in ‘Bedrijvigheid’. 

Ook al is het winter, er worden genoeg leuke activiteiten georgani-
seerd in ons dorp en in de buurt. Te beginnen met de Nieuwjaarsduik 
op 1 januari en nieuwjaarsreceptie van de Dorpsraad op vrijdag-
avond 9 januari in het Dorpshuis. Dit zal een heus feest worden 
in middeleeuwse stijl, want hier wordt een start gemaakt met het 
feestjaar ‘750-jaar Vreeland’! Komt allen dus! Als cadeautje van 
de Vreelandbode aan alle Vreelanders zal de bode het komende 
feestjaar in kleur gedrukt worden, voor een nog betere beleving 
van de vele foto’s die we volgend jaar zullen gaan publiceren van 
alle festiviteiten. Het logo van de Vreelandbode wordt voor de ge-
legenheid zelfs aangepast en zal een jaar lang het oude wapen van 
Vreeland zijn.  

De redactie wenst u een hele fijne Kerst en een heel goed, gezond 
en feestelijk 2015!

De glazenwassers uit Vreeland sinds 1988 
Het zichtbare verschil tussen jongens 

die ramen lappen en echte glazenwassers

Rob van der Linden

tel: 06-45453555  email: cleanglasmanagement@gmail.com

CGM

Van de redactie

Op Nieuwjaarsdag organiseren wij voor de 
2e keer onze Vreelandse Nieuwjaarsduik. 
Vanaf 15.00 uur springen we met z’n al-
len de Vecht in voor een frisse start van het 
Jubileumjaar. Uiteraard zit er een middel-
eeuws tintje aan. Erwtensoep en glühwein 
zullen geserveerd worden om na de duik 
lekker op te warmen. We hebben ook veel 
aanmoediging nodig voor de deelnemers. 
Dus als je niet het water in wilt, kom dan 
toejuichen vanaf de kant! Vanaf 14.30 uur is 
de inschrijving bij de Van Leer brug.

Nieuwjaarsreceptie vol verrassingen
Op 9 januari om 20.00 uur organiseert de 
Dorpsraad de inmiddels bekende en altijd 
oer-gezellige Nieuwjaarsreceptie. 

Met de Nieuwjaarsreceptie start ook het ju-
bileumjaar ‘750 jaar Vreeland’ officieel. Een 
rijke historie waar we met ons allen trots 
op zijn en een moment op de tijdlijn dat we 
graag willen vieren. Tijdens de receptie zal 
het, onder eindredactie van kunsthistorica 
Juliette Jonker geschreven boek, ‘Vreeland, 
750 jaar geschiedenis in vogelvlucht’, wor-
den gepresenteerd en overhandigd aan de 
heren Jaap Verkroost en Pieter de Groene, 
beiden wethouder bij de gemeente Stichtse 
Vecht. U krijgt verder alle gelegenheid om 
uw reeds lang geleden bestelde exemplaar af 
te halen en te laten signeren door de schrij-
vers. Verder zal de uitslag van de prijsvraag 
over de ‘kasteelmoppen’, waar we allemaal 
zo benieuwd naar zijn, deze avond bekend 
worden gemaakt!
Dan zal het nieuwe Vreelandlied, geschre-
ven door Bob Tops en gezongen door Fien 
Jonker en Eric Ouwehand, aan u worden ge-
presenteerd. Komt allen, zing mee en voel de 
verbondenheid van Vreeland. 
Tenslotte zal een mystery guest met een bij-
zondere boodschap zijn opwachting maken.
Komt dus allen, in uw mooiste middeleeuw-
se pak, naar de Nieuwjaarsreceptie van de 
Dorpsraad op vrijdag 9 januari a.s. om 20.00 
uur in het Dorpshuis. 

Nieuwjaarduik en Nieuwjaarsreceptie

De Kerstmarkt Vreeland op vrijdag 12 de-
cember ging niet door. Op basis van de 
weersvoorspelling op donderdagochtend 
hebben de organisatoren Karin van Dis, 
Sandra Boogert en Engeline van Ee besloten 
om de kramen niet op te bouwen. Sandra 
vertelt: “We vinden het heel vervelend dat 
de Kerstmarkt op het laatste moment af-
geblazen moet worden. Maar de veiligheid 
vinden wij heel belangrijk. Er werden zeer 
zware windstoten voorspeld. We willen niet 
dat de kramen tijdens het opbouwen al rond-
vliegen door Vreeland. Het is in de zes jaar 
dat wij de Kerstmarkt organiseren nog niet 
voorgekomen dat het niet door kon gaan. 
Twee jaar geleden heeft het tijdens de kerst-
markt vreselijk geregend en stond er ook een 
behoorlijke wind. Dat was afschuwelijk. Er 
waren amper bezoekers en sommige stand-
houders gingen voortijdig 
naar huis. Allemaal lege plek-
ken op de anders zo knusse 
Vreelandse Kerstmarkt. Zo’n 
trieste bedoening willen we 
voorkomen.” Engeline van 
Ee, die de afgelopen weken 
intensief contact met alle 40 
standhouders heeft gehad, 
vindt het vooral rot voor de 
ondernemers: “Zij hebben 
speciaal voor de Kerstmarkt 
ingekocht en blijven nu met 
hun spulletjes zitten. We balen 
er zelf enorm van! Wellicht is 
er nog een plekje voor onze 
standhouders op een andere 

Kerstmarkt.” Karin voegt toe: “We hebben 
donderdagochtend lang getwijfeld en weer-
deskundigen geraadpleegd. Heel jammer, 
want bij ons was het altijd zo gezellig!” Er 
is nog gekeken naar alternatieven binnen-
lokaties maar voor 40 kramen was er geen 
geschikte lokatie. Bovendien is het nog maar 
de vraag of dat voldoende bezoekers trekt. 
Lokaal Zuid bood vrijdagmiddag spontaan 
de bovenverdieping aan voor standhouders 
die alsnog hun koopwaar wilde aanbieden. 
Ook Dorinde Gerwig richte een pop-up sto-
re in in de Breedstraat met leuke kerstartike-
len. Engeline: “Gelukkig krijgen we ook veel 
aardige reacties van standhouders op onze 
beslissing, met de mededeling dat ze graag 
volgend jaar op vrijdag 11 december 2015 
weer van de partij zijn.”
www.kerstmarktvreeland.nl

Kerstmarkt afgeblazen door storm
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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 Heleen Kouwenhoven, Klapstraat 3, 3633 
BH, Vreeland, info@dorpsraadvreeland.nl
www.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

Colofon

20 dec. Ophalen oud Papier

21 dec. Volkskerstzang met drie koren,  

 Weesp

24 dec. Kerstnachtdienst Grote Kerk 

 22.00 uur

24 dec. Ophalen plastic

25 dec. Kerstgezinsviering Grote Kerk

 10.00 uur

1 jan. Nieuwjaarsduik

2 jan.  VRDGMDDG(NWJRS)BRRL 

 bij Lokaal Zuid, 16.00 uur

9 jan Nieuwjaarsreceptie Dorpsraad 

 20.00 uur

22 jan.  Dorpsdiner bij de Nederlanden
Nigtevechtseweg 48 3633 XT | Vreeland | 0294 231355 
behandelingen op afspraak
website: alternatievehulpverleners.nl/henkkieviet

Iokai-Shiatsu 
manuele lichaamstherapie
   

praktijk Henk Kieviet

Vechtzooitjes
De Praktijk voor Bekkenfysiotherapie op 

Fetha 19 verhuist per februari 2015 naar 

Vaartweg 163 c te Hilversum.

Touchka Huberts; 0621487027

Gezocht: (tips voor) goede hulp in de huis-

houding. Juliette Jonker, 06-12382714

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

Kerkdiensten
Protestantse gemeente Vreeland 10.00 u.

16 nov.  Ds. R. Bartlema, Soest

23 nov.   Ds. A.J. Treur, Waverveen

30 nov.  Dhr. W.F. Flantua, Loenen

7 dec.  Ds. Glazema, Huizen

14 dec.   Ds. C.J. Stoll, Mijdrecht

UITVAARTVERZORGING VOOR DE VECHTSTREEK 

Uitvaartcentrum “De Oude Bank”
Keizer Ottolaan 10, Loenen aan de Vecht

Tel.: 0346 261636
info@vandijkuitvaart.nl / www.vandijkuitvaart.nl

Kantoor-/postadres: Kerkplein 1, 3621 BA Breukelen

Panachee wijnimport
Eigen import uit Frankrijk, Spanje en

Portugal

Wijncursussen en proeverijen aan huis

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

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)
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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

DORPSDINER
Op donderdag 22 januari 2015 is het jaarlijkse dorpsdiner in de 
Nederlanden. Wij serveren een aperitief, 4 gangen menu met 

wijnen, water en een koffie servies á 80.00 per persoon. 
Schrijf je nu in en leer je dorpsgenoten kennen! 

Wij plaatsen grote tafels waar je kunt aanschuiven. Aanvang 18.00u. 
Alleen vooraf te reserveren via info@nederlanden.nl .

HAPPY HAPPEN HOUR
In 2015 zijn wij alle zondagen geopend. Vanaf zondag 11 januari is 
er op de zondagen in januari en februari een Happy Happen Hour. 
Tussen 17.30 - 18.30u serveren wij culinaire hapjes gratis van het 

huis, terwijl je heerlijk kunt borrelen bij de open haard in 
de Lounge. Wees welkom!

Met een culinaire groet,
De Nederlanden     

Wilco & Caroline Berends 
Tel. 0294 23 23 26

www.nederlanden.nl

De gemeenteraad van Stichtse Vecht heeft 

vanavond een besluit genomen over de aan-

beveling aan de minister van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties. Als het aan de 

raad ligt, wordt Marc Witteman eind januari 

2015 benoemd als eerste burger van Stichtse 

Vecht. Met de voordracht volgt de gemeente-

raad het advies dat de vertrouwenscommissie 

heeft opgesteld. 

De vertrouwenscommissie uit de gemeen-

teraad omschrijft de heer Witteman als een 

ambitieuze bestuurder met visie. “Hij heeft er 

in de gesprekken blijk van gegeven een open 

gedreven persoon te zijn” aldus Linda Hoog-

eveen, voorzitter van de vertrouwenscom-

missie. “Marc Witteman kwam naar voren 

als een betrokken, strategische en gepassio-

neerde bestuurder met het hart op de juiste 

plaats.” 

Het streven is om de installatie van de heer 

Witteman als burgemeester van Stichtse 

Vecht en de beëdiging door de commissaris 

van de Koning te laten plaatsvinden in een 

buitengewone raadsvergadering in de loop 

van januari 2015.

Marc Witteman voorgedragen als
burgemeester Stichtse Vecht

Iedereen heeft op 20 november zijn zegje kun-

nen doen over de voorgenomen uitbreiding 

van Greif. Voor- en tegenstanders hebben 

hun standpunten uitvoerig kunnen toelich-

ten, en er werd dan ook volop en met veel vuur 

gedebatteerd. Of voor- en tegenstanders door 

deze avond dichterbij elkaar gekomen zijn? 

Tsja. . . het blijft gevoelig. Hoe dan ook: de bal 

ligt voorlopig bij de gemeente, die nu haar de-

finitieve standpunt moet gaan bepalen. Maar 

het laatste woord over de kwestie is zeker nog 

niet gezegd. Vooral ook omdat 

de tegenstanders te kennen heb-

ben gegeven desnoods tot aan de 

Raad van State te willen gaan om 

hun gelijk te bevechten.

Ook op de aansluitende 

Algemene Leden Vergadering werd druk ge-

discussieerd. Met name over de vraag welke 

bevoegdheid het bestuur heeft in het overleg 

met de gemeente. 

Onvermijdelijk is dat, als wij willen dat de 

Dorpsraad een actieve rol heeft, het bestuur 

een bepaalde vrijheid van handelen moet 

hebben. Daar zijn wij als bestuur ook voor 

gekozen: je kunt nu eenmaal niet voor alles 

een Algemene Leden Vergadering bij elkaar 

roepen. Bij controversiële onderwerpen, zo-

als Greif, proberen we wel eerst goed te peilen 

hoe onze leden daarover denken. Dat hebben 

we nu via een enquête gedaan, en dat heeft 

ons een heel betrouwbaar inzicht verschaft, 

vooral in de vragen waarmee de meesten van 

onze leden worstelen. Die vragen hebben we 

dan ook aan de gemeente gesteld.

Wij proberen als bestuur zo transparant mo-

gelijk te zijn. Daarom vind je alles wat we 

doen en afspreken op onze Facebookpagina 

en onze website.  Heb je daar vragen of op-

merkingen over? Meld het ons dan. 

Daar worden we alleen maar beter 

van!

We hebben nu 340 leden. Dat moe-

ten er meer worden: Vreeland heeft 

ca. 1600 inwoners. En het liefst zou-

den we die allemaal vertegenwoordigen. Ook 

jou. Word dus snel lid, dan telt jouw stem ook 

mee! Misschien een goed voornemen voor 

het nieuwe jaar?

De Dorpsraad wenst alle Vreelanders – ook 

als je nog geen lid bent – hele fijne Kerstdagen 

en een mooie jaarwisseling. Samen maken we 

er weer een mooi jaar van voor ons dorp! Zien 

we je 9 januari in het Dorpshuis op de recep-

tie?

Bericht 
van de 

Dorpsraad

Gelukkig nieuwjaar! De organisatie van de Kerstmarkt bedankt: 

Bedrijfsvereniging Ondernemend Vreeland 

Driessen Vreeland 

Wietsketammes.nl webdesign

Rabobank Vecht & Plassen 

Kaasboerderij de Willigen 

Pronk Vuurwerk

Pyromax

HSM

Restaurant De Nederlanden 

Greif

De Vreelandbode 

De kinderen van groep 6 van CSV Ridderhof 

oefenen voor de kerstviering op donderdag 18 

december. Het thema van de viering is ‘her-

bergen’. De freule van het kasteel onderzoekt 

hoe gastvrij haar personeel is. Verkleed als 

bedelaarster belt ze aan. Ze ontdekt al snel dat 

niet iedereen haar even vriendelijk ontvangt. 

Gelukkig zet het kokshulpje de deur wel voor 

haar open. Daarna schuift ze aan bij het kerst-

diner en luistert ze samen met de gasten van 

het kasteel naar het kerstverhaal. Vanaf vrij-

dag 19 december as gaan de kinderen genie-

ten van twee weken kerstvakantie.

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

www.borduurstudiohetgooi.nl

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

 Nieuw bij Enerki “Yoga lessen”
Hatha yoga en Yinyoga

Proefles € 5,- Meld je aan bij docente Marieke te Wierik
Info: www.YogaM.nl

Vreelandseweg 37A, Nederhorst den Berg
Bereik ons op 0294-255425 of info@enerki.nl

We ontvangen u graag in ons schoonheidsatelier

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

Houd 
Vreeland 

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

In dit decembernummer van de Vreelandbode 
willen wij graag een aantal Kerstactiviteiten in 
onze plaatselijke Grote of Sint Nicolaaskerk 
onder de aandacht brengen.
Op Kerstavond, woensdag 24 december om 
22.00 uur, zal de traditionele Kerstnachtdienst 
gehouden worden. In deze dienst zal de bij 
ons bekende Christiaan Boers, tegenwoordig 
woonachtig in Twello, voorgaan. Deze sfeer-
volle dienst bij kaarslicht zal muzikaal omlijst 
worden. Na afloop is er gelegenheid elkaar 
te ontmoeten in het koor van de kerk onder 
het genot van een drankje en het traditionele 
kerstbrood. U bent allen van harte uitgeno-
digd!
Op eerste Kerstdag, donderdag 25 december 
om 10.00 uur, is jong en oud van harte wel-
kom in een gezinsviering. Hierin zal voor-
gaan onze vroegere predikant Ds. Doddie 

Van Leeuwen-Assink. In deze dienst zal het 
kerstverhaal centraal staan en op een ook voor 
kinderen begrijpelijke manier verteld en uit-
gebeeld worden. Voor de allerkleinsten is er 
in De Til een crèche . 

Kerstmis in de Grote of Sint Nicolaaskerk

Jeroen woont met zijn gezin op de Vossenlaan. 
Ik besluit niet te kijken naar de huisnummers 
maar naar het huis dat het best in de verf zit. 
Lang heb ik niet om te kiezen tussen een hoek-
woning en het daarnaast gelegen pand want 
Jeroen houdt de deur al uitnodigend open. 
Ik kom binnen in een prachtige, grote ruimte 
met een kleine afstap naar het hart van het 
huis, de woonkeuken. Jeroen is opgegroeid 
in Bilthoven en daar was toen ook het  schil-
dersbedrijf gevestigd, een familiebedrijf, in 
de achtertuin van zijn ouderlijk huis. Jeroen 
heeft volgens eigen zeggen alle scholen van 
Bilthoven van binnen gezien maar nooit voor 
lang. Een ‘bewegelijke’ jongen die hield van 
voetballen en stappen. “Het  was niet mijn 
ambitie om schilder te worden maar omdat ik 
al vroeg mijn eigen geld verdiende voor mijn 
eigen vakanties, lag schilderen in het bedrijf 
van mijn vader voor de hand. Smeren kon 
ik wel - dat heb ik van jongs af aan geleerd.” 
Uiteindelijk koos hij toch voor de Nimeto, 
de schilderschool voor etaleren en schilde-
ren. “Een fantastische school. Daar had ik 
het prima naar mijn zin want kon ik dingen 
met mijn handen doen. En toen heb ik ook de 
switch  gemaakt naar het familiebedrijf.”  Zijn 
vader vroeg hem na zijn opleiding een zieke 
voorman te vervangen, iemand die mee schil-
dert maar ook voor de communicatie met de 
opdrachtgever en kantoor zorgt. Zo rolde hij 
het bedrijf in. “Ik heb de eerste zes jaar mee 
geschilderd en dat is ook belangrijk voor het 
werk dat ik nu doe, voor het inschatten van 
uren en mankracht om tot een goede kosten-
raming te kunnen komen.” Toch was zijn start 
als nieuwe eigenaar niet gemakkelijk. Hij had 
net het aandelenpakket van zijn vader over-
genomen en zou samen met de zoon van de 
vorige eigenaar doorgaan toen die overleed. 
Jeroen was toen 33, pas getrouwd, er was net 
een groot, nieuw bedrijfspand gebouwd in 
De Meern en er waren 40 man in vaste dienst. 
En ja, toen stortte de markt in. Grote nieuw-
bouwprojecten kwamen stil te liggen en sleur-
den de toeleveranciers mee in hun val. Vorig 
jaar besloot Jeroen zelf zijn faillissement aan 
te vragen en een doorstart te maken. Een hele 
hectische tijd want opdrachtgevers willen niet 

wachten. Het was de enige manier om het 
bedrijf weer gezond te maken en Jeroen wil 
graag een eervolle vermelding voor zijn vader 
omdat die voor 100% achter hem is blijven 
staan. De afgeslankte vorm met nog maar 
tien schilders in vaste dienst en de rest zzp’ers 
werkt goed. “De meeste jongens werken al 
lang bij ons - ook degenen die nu op contract-
basis werken. Je kent elkaar over en weer en 
ze werken graag bij ons. Maar we hebben dan 
ook mooie projecten: het Nieuwe Lyceum en 
het RIVM in Bilthoven zijn nog contacten van 
vroeger maar we schilderen bijv. ook bij Delta 
Loyd en de ABN Amro in Amsterdam. En on-
langs hebben we De Nederlanden onder han-
den genomen.”

Jeroen heeft zelf nog op het Nieuwe Lyceum 
gezeten en zijn vrouw Charlotte op de nabij-
gelegen Kees Boeke school. Ze woonden ook 
vlak bij elkaar maar hebben elkaar voor het 
eerst ontmoet in Zuid-Frankrijk. Ze waren 
nog jong en het duurde een kleine tien jaar 
voor ze trouwden. Dat was kort nadat ze hun 
eerste huis aan de Vossenlaan hadden ge-
kocht. Toen het buurhuis zes jaar later te koop 
kwam bedachten ze zich geen moment. Ook 
al waren Kirsten (12) en Jesper (10) toen nog 
heel klein. Tijdens de ingrijpende verbouwing 
zijn ze in het pand blijven wonen. “We heb-
ben met z’n vieren in alle kamers van dit huis 
geslapen. Zelfs in de voorkamer toen het hele 
kozijn eruit lag.” En tot slot: ze hebben het 
heel erg naar hun zin in Vreeland!             R.B.

Bedrijvigheid in en om Vreeland
Jeroen Daalhuizen van 
Daalhuizen Schilderwerken
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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

Er is jaren aan gewerkt, en 9 januari is het zo-

ver: dan wordt het eerste exemplaar van het 

boek ‘Vreeland, 750 jaar geschiedenis in vo-

gelvlucht’ tijdens de nieuwjaarsreceptie van 

de Dorpsraad uitgereikt aan de wethouders 

Jaap Verkroost en Pieter de Groene. Het is een 

heel bijzonder boek geworden, met zo’n 375 

unieke afbeeldingen die vaak afkomstig zijn 

uit privécollecties van Vreelanders. Daardoor 

is het niet alleen een interessant leesboek boor-

devol informatie en leuke weetjes, maar ook 

een fantastisch bladerboek met – zelfs voor de 

rasechte OerVreelanders – zeker weten onbe-

kende foto’s! Het is daarmee ook een mooie 

herinnering aan het dorp voor bijvoorbeeld 

familieleden of kinderen die niet (meer) in 

Vreeland wonen. 

Bijzondere samenwerking
Oud-Vreelander Anton Cruysheer schreef 

over de vroege geschiedenis van Vreeland en 

over de kerk, het kasteel en de stadsrechten. 

Juliette Jonker schreef alle andere teksten, zo-

als over de middenstand, het onderwijs, het 

verenigingsleven, de Tweede Wereldoorlog, 

de wegen, het waterbeheer, de buitenplaat-

sen, het boerenleven, de ontwikkeling van 

het dorp enz. enz. Geoloog Steven de Clercq 

schreef over het landschap waarin Vreeland 

is ontstaan. Kees Beelaerts van Blokland heeft 

honderden foto’s ingescand die mede de ba-

sis vormden voor het boek. Veel Vreelanders 

hebben – ieder op hun eigen ‘vakgebied’ 

– teksten meegelezen en van commentaar 

voorzien, waarbij een hoofdrol was weggelegd 

voor Rijk Zeldenrijk. De Vreelandse vorm-

geefster Lisa Broos – bekend artdirector o.a. 

bij Sanoma – heeft de vormgeving voor haar 

rekening genomen. Een titanenklus, want 

met zoveel tekst en zoveel verschillende soor-

ten afbeeldingen was het niet makkelijk een 

mooi, prettig leesbaar en overzichtelijk geheel 

te creëren. Daar is zij erg goed in geslaagd. 

Jean-Marc le Comte heeft met zijn bedrijf de 

Uitwerkstudio het lithografeerwerk voor zijn 

rekening genomen en Myriam Lembeck te-

kende kaartjes van de ontwikkeling van het 

dorp. Zo is met vereende locale krachten een 

uniek eindresultaat tot stand gekomen van 

192 pagina’s dik, met een harde kaft en full co-

lour gedrukt. Voor de voorintekenaars is het 

boek tijdens de Nieuwjaarsreceptie af te halen 

(desgewenst gesigneerd!) of men kan zijn boek 

op een ander moment in het dorp afhalen. De 

locatie wordt nog bekend gemaakt in het kast-

je tegen het brugwachtershuisje en via de site 

en Facebookpagina van Vreeland 750. 

‘Vreeland, 750 jaar geschiedenis in vogelvlucht’ 

is vanaf 12 januari voor € 25,- te koop bij de 

Dagwinkel, In en Oud en Saskia Brocante. In 

Loenen is het te koop bij Petra (sigarenzaak De 

Beurs) en in Breukelen bij Van Kralingen. Het 

is ook te bestellen via info@vechtexclusief.nl.

Vreeland, 750 jaar geschiedenis in
vogelvlucht

Speciaal voor het jubileumjaar heeft Bob 

Tops, dorpsgenoot en musicus, een lied ge-

schreven. Hierin wordt Vreeland in al zijn 

aspecten bezongen. Een toepasselijk lied 

voor een jubileumjaar. Wij verwachten dan 

ook dat het in 2015 bij allerlei Vreelandse 

activiteiten uit volle borst zal worden mee-

gezongen.

Hier al een klein voorproefje. De volledige 

tekst vindt u op onze website www.vree-

land750.nl/.

Eerste couplet:

Dorp van lang vervlogen tijd

Dorp van bisschop en kasteel

Aan de oevers van de Vecht

Dorp van menig strijdtoneel

Dorp van adel en van kerk

Van soldaat en burgerij

Dorp met stadsrecht, maar dat was

Na drie eeuwen weer voorbij

Refrein:  Vreeland, oh Vreeland

 Vieren wij hier met elkaar

 Vreeland, oh Vreeland

 Zevenhonderdvijftig jaar

 Smederij NIESSEN
• SIERSMEEDWERK
• BUITENLANTAARNS
• LAS- EN REPARATIEWERK

RUITERSTRAAT 6 - VREELAND - TEL. 0294 - 237 348

smederijniessen@unet.nl

Niks om aan te trekken tijdens de 

Nieuwjaarsreceptie van de Dorpsraad op 

vrijdag 9 januari? Kom dan naar theater-

school Kleine Kunst in basisschool CSV 

Ridderhof ! Op maandagavond 5 en dins-

dagavond 6 januari kunt u tussen 15.30 en 

17.00 of tussen 19.30 en 20.30 uur voor het 

symbolische bedrag van € 7,50 een middel-

eeuws kostuum uitzoeken. Inleveren van de 

kleding op maandag 12 januari.

Middeleeuwse kleding te huur! TWEEDE KERSTDAG ZIJN WIJ GEOPEND 
VOOR UW KERST LUNCH & DINER

2 JANUARI 16.00 UUR NWJRSBRRL

FIJNE FEESTDAGEN! Team Zuid

Feestelijk lied
over Vreeland
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E-mail klopperaannemers@planet.nl     Telefoon 0346 - 251639

Dames - Herenkapsalon  

Wat is uw 
feestelijke outfit 

zonder mooi haar?

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

zaterdag 27 december gesloten

Breedstraat 1-3, Vreeland, telefoon 0294 - 230028

Heel lang geleden woonde ik een poosje in 

Roemenië, in Boekarest. Daar leerde ik Miriam 

Marbe kennen, een componiste, die een beet-

je mijn tweede moeder werd. Met de familie 

mocht ik mee op stap en vooral haar springe-

rige, altijd vrolijke dochter Nausicaa maakte 

die reisjes tot dolle herinneringen.  

Inmiddels woont Nausicaa al tijden in 

Nederland, heeft naam gemaakt als colum-

niste en nu is haar tweede roman versche-

nen: ‘Smeergeld’. Was haar eerste roman 

‘Mandraga’ nog een dromerige vertelling van 

vooral haar Roemeense jeugd, ‘Smeergeld’ is 

een spannende, humoristische thriller. 

Hoofdpersoon Job van Emmerik was stadsar-

chitect in Haarlem, maar nadat hij een enorme 

fraudekluwen op het spoor is gekomen met de 

burgemeester en een wethouder als spinnen 

in het web, wordt hij door klunzigheid van 

hemzelf ontmaskerd en door de twee boeven 

ontslagen en geheel buiten spel gezet. Dat lijkt 

eerst allemaal nog wel mee te vallen voor het 

dagelijks bestaan, maar zijn vrouw wordt in 

hun knappe woning in een goede buurt toch 

erg zenuwachtig als de bodem van de schatkist 

in zicht komt. Ook hun kinderen, de pube-

rende tweeling Tara en Leon, schamen zich rot 

voor hun werkeloze vader, die geen andere uit-

laat vindt dan het wandelen met de oude hond 

door de Haarlemse Hout. 

En daar komt het noodlot.  

In rijkere tijden, toen Job nog over de wereld 

vloog, had hij een minnares, de dochter van 

een louche projectontwikkelaar, met wie hij 

wilde nachten doorbracht op exotische loca-

ties, zogenaamd voor het werk. Met deze affai-

re was het al een poos afgelopen en hij dacht dat 

Gretta Luzerne 

voorgoed tot het 

verleden behoor-

de. Maar daar is 

ze ineens weer, nu 

heet ze plotsklaps 

Judith Faber. 

Hoewel Job haar 

zo snel mogelijk 

van zich af wil 

schudden, weet 

Judith, die in de 

buurt is komen 

wonen, binnen de kortste keren dikke vrien-

den te worden met Jobs vrouw Gaby. Erger 

nog, ze wordt een hartsvriendin en onder het 

mom Gaby te willen helpen in deze financieel 

benarde tijden, koopt ze van alles uit hun huis, 

voor belachelijk veel geld. 

Ook de kinderen palmt ze helemaal in. Job staat 

nog meer alleen. Een grappige buurvrouw, die 

succesvolle thrillers schrijft, is zo’n beetje de 

enige met wie hij contact heeft. En Alkema, 

een gepensioneerde rechercheur die hij in de 

kroeg ontmoet heeft, is erg geïnteresseerd in 

de verhalen die Job over de fraude heeft en is 

kennelijk nog een heleboel meer op het spoor. 

Net als Judith/Gretta Job totaal in de wurg-

greep lijkt te hebben, komt er een flitsende ont-

knoping, waarin alles met alles te maken blijkt 

te hebben. Job lijkt er, met hulp van Alkema en 

de buurman, fantastisch uit te springen, maar 

er is intussen een nieuwe vraag opgekomen, 

die hij waarschijnlijk nooit zal kunnen beant-

woorden en die hem de rest van zijn leven uit 

de slaap zal houden. Iets dat hij met niemand 

zal kunnen delen.

Marlies Cordia

Wat lezen wij?

De workshop kerstkrans voor aan de deur 

onder leiding van Sandra Boogert was een 

succes: maar liefst drie keer was er gelegen-

heid een grote of kleine krans te maken 

in het sfeervolle atelier op de 

Ponderosa. Mindfulness is, na 

acht woensdagochtenden en een 

zaterdag, ook afgerond en is door 

de deelnemers als waardevol en 

bijzonder ervaren.

De volgende workshops en 

cursussen starten begin 2015: 

Filosofie (13 januari), workshop 

schilderen (20 januari), fotogra-

fie voor spiegelreflexcamera (26 

januari), vervolg boekbinden 

(28 januari) en Spaans 2 (start 

3 februari). Er zijn nog enkele plaatsen vrij! 

Schrijf in via www.cursusprojectloenen.nl of 

het cursusboekje, en bel met vragen 0294 - 23 

23 25, Ciska van Leusden.

Cursusproject Loenen 2015

Audi A3 1.4 TFSI 5d Autom Ambit. PL Business Navi  2011      € 19.525

Chevrolet Lacetti 1.4-16V Spirit 5d LPG G3 Airco  2008      € 5.945

Citroen C4 1.6I 16V Ambiance Airco Ecc Cruise LMV   2005      € 5.775

Opel Corsa 1.3 CDTi EcoF.S 111 3d Airco Cruise    2010      € 7.425 

Peugeot 206 1.4 XR 5d Lage Km Distributie 2013 VV   2001      € 2.725

Renault Twingo 1.2 1.6v Coll Glazen Schuif/k Airco Tr 2013      € 8.495

Renault Clio 1.2 TCE 100 Pk 5d Coll Airco LM Velgen      2009     € 7.675

Renault Megane Estate 1.4 TCE 140PK Airco Navi Trekh  2010      €10.925

Renault Scenic 2.0i 16V Dyn Luxe Half Leder Navi          2004      € 4.495 

Smart Cabrio & Passion autom airco LM Velgen              2003      € 2.925

Skoda Fabia 1.2i Classic 5d ABS Voor- zijairbags                 2007      € 5.695 

Skoda Octavia 1.6 MPi 5d Automaat Airco Trekhaak     2006     € 8.150 

Subaru Forester 2.0 AWD 4x4 Kuipstoelen                 2000      € 2.245 

VW Golf Plus 5d 1.4TSI 122PK Comf. Navi Cruise LMV     2008      € 10.395

Volvo V40 1.8i AUTOMAAT Airco LM Velgen                       1998      € 995

Op zondag 21 december 2014 vindt een 

sfeervolle volkskerstzang-dienst plaats in 

de fraaie gotische Laurenskerk, Nieuwstraat 

31 te Weesp. Het Christelijk Gemengd 

Streekkoor ‘Sursum Corda’ uit Vreeland 

o.l.v. Arthur Koopman, het ‘Laurenskoor’ 

uit Weesp o.l.v. Frits Heil en het Christelijk 

Gemengd Koor ‘Rehobôth’ uit Amsterdam 

o.l.v. Wolter Willemsen zullen samen met de 

gemeente bekende kerstliederen zingen met 

orgel- en pianobegeleiding.

Aan het eind van de dienst zal een collecte 

gehouden worden als tegemoetkoming van 

de onkosten. De volkskerstzang begint om 

14.30 uur, de kerk is open om 14.00 uur. U 

bent van harte welkom!

Volkskerstzang Laurenskerk Weesp
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De hoorspelen met het 

hoogste percentage

Vreelandse acteurs!!!!

Voor Vreelanders speciale kortingen!

Voor meer informatie en 

om te bestellen:

www.hoorspelfabriek.nl

Voorstraat 21, Vreeland

tel: 237304

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

Op 31 december is er weer een jaar voorbij. 

De Aarde heeft gedurende 365 en een kwart 

dagen een rondje om de zon afgelegd, voor 

de 4.5 miljardste keer ofzo. Hoe zit dat op 

andere planeten? Het blijkt (even goed lezen) 

dat het kwadraat van de omlooptijd van een 

planeet in aardse jaren gedeeld door de derde 

macht van de afstand van de zon tot die pla-

neet in astronomische eenheden (een AE is 

de afstand Aarde Zon) gelijk is aan ... 1. Dus 

voor de Aarde is dit 1x1 gedeeld door 1x1x1 

en dit levert 1 op. Jupiter staat op 5.2 AE van 

de zon en een Jupiter-jaar (een keer rond de 

zon) duurt 11.86 aardse jaren. Een Venus jaar 

duurt 0.615 aards jaar (zo’n 225 dagen) en 

staat dus op 0.72 AE. Hoeveel Venus dagen 

duurt dan een Venus-jaar? Dat is schrikken: 

Venus draait langzamer om zijn eigen as dan

om de zon: een Venus-dag duur 243 aardse 

dagen, dus langer dan een Venus-jaar. Op 

Saturnus duurt een dagje maar 10 aardse uren. 

Wanneer je weet dat Saturnus op 9.539 AE 

staat kun je eens proberen uit te rekenen hoe-

veel Saturnus dagen in een Saturnus jaar pas-

sen. Het goede antwoord ligt rond de 26.000. 

Het maakt dus een behoorlijk verschil of je 

een dagje vrij krijgt op Venus of op Saturnus! 

Op 31 december staat de maan hoog aan de

hemel. Jupiter is rond middernacht goed te 

zien en de mensen die op 1 januari na een 

nachtje stappen naar huis komen: Saturnus 

is ‘s ochtends in het Oosten te zien. In het 

Zuiden staat Orion te schitteren en precies

boven Vreeland staat het sterrenbeeld 

Cassiopeia in de vorm van een grote W van 

Weer een jaar voorbij; Wel goed oppassen 

met vuurwerk; Welkom in 2015. 

 H.L. 

Hemel boven Vreeland

Eigenlijk hebben wij voor iedere vrijwilli-

ger wat wils! Houdt u van gezelligheid, bent 

u graag actief bezig of bent u maatschappe-

lijk betrokken? Wilt u uw jarenlange (werk)

ervaring gebruiken om anderen iets te leren 

of blij te maken? Dan is vrijwilligerswerk bij 

Welzijn Stichtse Vecht wellicht iets voor u! Of 

het nu twee uurtjes per week betreft of dat u 

hele dagdelen aan de slag wilt … tussendoor 

op vakantie of regelmatig afwezig door pri-

vé-omstandigheden? Geen enkel probleem, 

want onze samenwerking staat of valt met het 

maken van duidelijke afspraken. Uiteraard 

begeleiden wij u en wordt u ingewerkt door 

ervaren krachten.

U kunt op dit moment bij ons direct aan de 

slag als vrijwilliger bij onze servicediensten. 

Als vrijwilliger bij de servicedienst probeert u 

te helpen in situaties waarin andere instellin-

gen, familie of vrienden niet kunnen helpen. 

Daarbij kunt u denken aan het bezoeken van 

eenzame ouderen, het begeleiden en vervoe-

ren naar ziekenhuis/arts, het halen van bood-

schappen en/of het wandelen met een rolstoel.

Wij bieden u een dankbare tijdsbesteding en 

een gezellige werkomgeving met fijne col-

lega’s. Als vrijwilliger kunt u zich inschrijven 

voor de gezellige activiteiten die wij voor al 

onze vrijwilligers organiseren. U ontvangt re-

gelmatig onze nieuwsbrief, waarin wij u op de 

hoogte houden van de ontwikkelingen bin-

nen Welzijn Stichtse Vecht. Uiteraard bent u 

tijdens al uw werkzaamheden als vrijwilliger 

door ons verzekerd.

Bij Welzijn Stichtse Vecht zetten zich mo-

menteel 16 professionals en circa 400 vrij-

willigers enthousiast in voor het wel en wee 

van de inwoners van onze gemeente. Voor 

meer informatie of een kennismakingsge-

sprek kunt u contact opnemen met Lionne 

Schnitzeler, vrijwilligerscoördinator (0346-

290710). Kijk ook eens op onze site www.

welzijnstichtsevecht.nl

Maakt ú Henk of Anne blij?

Al tien jaar geleden zijn de eerste stappen 
gezet tot het schrijven van een boek over de 
geschiedenis van Vreeland. Anton Cruys-
heer, Kees Beelaerts van Blokland en Juliette 
Jonker-Duynstee sloegen de handen ineen!

De vroege geschiedenis wordt beschreven 

door Anton (archeoloog). Hij is na zijn studie 

Culturele en Maatschappelijke Vorming  aan 

de Hogeschool van Utrecht,  Archeologie 

en Prehistorie gaan studeren aan de Vrije 

Universiteit.  Hij is onder meer  voorzitter 

van AWN Naerdincklant Archeologie Gooi- 

en Vechtstreek  en heeft tientallen artikelen 

gepubliceerd, waarvan diverse over Vreeland 

en directe omgeving. Zo publiceerde hij in de 

Vechtkroniek, het jaarboek van Niftarlake en 

in het tijdschrift Tussen Vecht en Eem, onder 

meer over het wapen van Vreeland.

Juliette (kunsthistorica) beschrijft over de pe-

riode vanaf de 16de eeuw tot nu alle aspecten 

van het Vreelandse leven. Sinds zij in 1994 

in Vreeland woont, heeft zij zich verdiept in 

de geschiedenis van Vreeland en de Vecht-

streek hetgeen resulteerde in de oprichting 

van VechtExclusief, cultureel bureau voor 

de Vechtstreek. Zij is eindredacteur van de 

Vechtkroniek (Historische Kring Loenen), 

redacteur van het Jaarboek van Niftarlake en 

redacteur voor de Vreelandbode. Voor deze 

uitgaven schreef zij tientallen artikelen. Zij is 

actief in diverse besturen en werkgroepen in 

de Vechtstreek, alle op cultuur-historisch en 

recreatief-toeristisch gebied.

Kees neemt een groot deel van de beeldre-

search voor het boek voor zijn rekening. Hij 

is erfgoedhovenier en eigenaar van het bedrijf 

Groenpartners, gevestigd op zijn buitenplaats 

(en geboorteplek) Vreedenhorst te Vreeland. 

Opgegroeid in Vreeland en met een grote 

historische interesse heeft hij zijn hele leven 

historisch materiaal over Vreeland verzameld 

zoals foto’s, prenten en archeologische vond-

sten. Hij is lid van de Vechtplassencommissie.

De werkgroep Boek
stelt zich voor
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w: www.orthodontiepraktijkhilversum.nl

Boerenkaas

Boerderij-ijs

Rondleiding

Bed & Breakfast

Groepsaccomodatie

Vergader- en
ontvangstruimte

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

www.dewilligenlogies.nl of www.dewilligenkaas.nl

Sinterklaas op School
Vrijdag 5 december was voor veel Vreelandse 

kinderen een spannende dag! In de ochtend 

kwam de Sint met 5 Pieten met hun mooie 

stoomboot aangevaren en daarna gingen Sint 

en de Pieten de klassen rond. 

De peuters zaten gespannen te wachten toen 

de Sint en de Pieten binnen kwamen. Gelukkig 

hadden de Pieten heel veel pepernoten om uit 

te delen.

Bij de kleuters was het een dolle boel! Na een 

paar hele mooi liedjes en grote handen vol met 

pepernoten, gingen de Pieten met de kleuters 

mee apenkooien! Cool!

De kinderen van Groep 3 hebben aan de Sint 

en de Pieten laten zien wat ze allemaal al ge-

leerd hebben! Een Engels liedje, een stukje lezen 

en samen met de Pieten een spelletje.

In groep 4 hebben de kinderen hun act laten 

zien. Er was een googel-truc, acrobaten-act en 

er waren 2 dansjes! Alle kinderen waren be-

nieuwd of de Pieten ook goed zijn in dansen, 

dus met z’n allen is er gedanst op “pepernoten-

samba”.

Sint heeft ook een bezoek gebracht aan de groe-

pen 5, 6, 7 en 8. Sint en de Pieten waren wel een 

beetje onder de indruk van alle surprise-troep 

en vroegen de kinderen of ze de meesters en juf-

fen wel goed zouden helpen met opruimen!

Het grote Vreelandbode-
vakantie-spelletjes-kinder-
post 
Vakantie! Na weken van leren, leren en nog 

eens leren is het tijd voor vakantie! Het maakt 

niet uit waar je naar toe gaat of wat je gaat 

doen, deze Vreelandbode kun je overal mee 

naar toe nemen!

Kerstwoordzoeker
Alle onderstaande woorden zitten horizon-

taal, verticaal of diagonaal verstopt in de puz-

zel. Streep ze door en maak van de overgeble-

ven letters het puzzelwoord.

advent     ezel      kerstboom    

licht    rendier  arreslee  

jezus    kerstman     maria   

stal bal         kaars   

krans        pakje     ster

diner      kaart     kribbe      

piek     vrede
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Vreeland        Breukelen      Bussum 
         

Huiswerkbegeleiding   &  Bijles
Arie Boutkan 06-23291162 www.studycompany.nl

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.

Kijk vooral op onze website: www.kroontweewielers.nl

Brugstraat 1, Nederhorst den Berg

Kerstknutsel

Doen! Kerstboom versiering maken van 

strijkkralen. Voor deze leuke knutsel heb je 

nodig:

- strijkkralen

- koekjes vormpjes (die in de oven mogen)

- olie

- oven voorverwarmen op 220 graden

- lintje om de versiering mee op te hangen

Let op: vraag of een volwassene helpt met de 

oven!

Vet de vormpjes in met olie en doe de strijk-

kralen in het vormpje. Voor het beste resultaat 

kan je het beste de vormpjes ongeveer voor de 

helft vullen met kralen, dus niet helemaal vol. 

Probeer ze eens een beetje te rangschikken op 

kleur. 

Zet ze een paar minuten in de oven, kijk af en 

toe of de kralen al mooi gesmolten zijn.

Als je ze uit de oven hebt gehaald, laat je de 

vormpjes afkoelen in warm water zodat de 

kralen makkelijker loslaten. 

Razende Reporters opgelet
We gaan in januari weer beginnen!
Zou jij wel journalist willen worden voor de 
Vreelandbode? Zit je in groep 5, 6 of 7?
We komen weer bij elkaar -  1x per maand 
- op woensdag middag van 13.30 tot 15.00 
uur van januari t/m juni. (Data volgen nog).
Er is plaats voor 9 kinderen (3 uit elke 
groep proberen we te kiezen). Vraag je het 
je ouders ook even? Net als vorig jaar ko-
men RR’s nog langs de groepen. Je kunt je 
daarna opgeven.  Een mailtje sturen naar 
aa.weijschede@wxs.nl kan ook. 
Tot gauw! 
Annelies

Kerstrecept
Bladerdeeg lolly’s

Wat heb je nodig:

- blaadjes bladerdeeg

- een vulling, bv jam

- eiwit

- oven voorverwarmen op 190 graden

- uitsteekvormpjes

- lollystokjes of satéprikkers of ijsstokjes

Let op: vraag of een volwassene helpt met de 

oven!

Ontdooi de plakjes bladerdeeg en als ze zacht 

zijn steek je met een vormpje allemaal figuur-

tjes uit. Voor iedere lolly heb je 2 uitgestoken 

bladerdeeg vormpjes nodig.

Nu kan je de lolly’s gaan vullen. Leg een heel 

klein beetje vulling op het ene bladerdeeg 

vormpje. Je kan jam of kaas als vulling ge-

bruiken.

Leg daarna het stokje in het midden van het 

vormpje en dan het andere uitgestoken bla-

derdeeg vormpje daar bovenop.

Druk de randen van de bladerdeeg vormpjes 

tegen elkaar aan met bijvoorbeeld een vork, 

de vulling blijft dan goed in het vormpje zitten

Smeer er wat eiwit overheen vlak voordat je ze 

in de oven doet.

Leg de lolly’s op bakpapier in de oven en na 

12 à15 minuten zijn ze klaar! Eet smakelijk!

NIEUWE EN VINTAGE

HBBDNGN

 ★cadeautjes★kunst★wonen★sieraden★

      tot kerst geopend woensdag t/m zaterdag van 11-17 uur

 ★kerstdagen gesloten daarna wisselende openingstijden★                

indien gesloten bel gerust 06-10654363

Fijne Feestdagen!
BREEDSTRAAT 1*  3633 AX VREELAND * INFO@IN-OUD.NL

GEEN TIJD.... GEEN ZIN....
OF GEWOON MAKKELIJK...... MAYA KOOKT!

Dagverse maaltijden bereid vanuit de keuken van
Eterij de Drie Gekroonde Laarsjes te Loenen a/d Vecht.

‘s Morgens besteld.... ‘s Middags bezorgd....
en je hoeft er niet perse voor thuis te zijn.

Vanuit je eigen oven.... zo op tafel.

Voor meer informatie op mayakookt.nl
Aanmelden wekelijkse nieuwsbrief: info@mayakookt.nl
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Schoonheidssalon Diane
Voor verschillende soorten schoonheidsbehandelingen. 

Op onze website kunt u terecht voor informatie, maar ook 

voor online afspraken maken en uiteraard onze webshop.

Daarnaast voeren wij een uitgebreid assortiment 

schoonheidsproducten van het merk Webecos. 

In de maand november en december 20% korting 

op een dag- of nachtcrème van Webecos! 

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

Zaterdag 13 december was het 

weer spannend voor de meiden 

van de gymnastiekvereniging 

DOS Vreeland. 

De 1ste wedstrijd van het sei-

zoen stond voor de deur: de 

Tumblingbaan wedstrijd. Dit 

betreft een wedstrijd in groeps-

verband waarbij men op de 

Tumblingbaan verschillende 

sprongen uitoefent. En natuur-

lijk is het spannend omdat je 

tegen andere verenigingen het 

moet opnemen. Maar DOS liet 

zich niet zo makkelijk uit het 

veld slaan. De aftrap was voor de meisjes 

in de leeftijdscategorie 6 t/m 8 jaar. Zij ver-

overde hierbij met 110 punten een keurige 

3de plaats. In de 2de ronde schitterde DOS 

wederom en ging zelfs vol trots met een gou-

den medaille om hun hals naar huis. In de 

middag was het de beurt aan de meiden in 

de categorie 9 t/m 12 jaar. En ook zij bleven 

niet achter. Ondanks wat kleine foutjes door 

de zenuwen wisten zij een keurige zilveren 

medaille te behalen. Met recht een succesvol 

start van het nieuwe seizoen.

DOS haalt mooie medailles!nglish’

De Loenderveense plas is een prachtig na-

tuurgebied waar Waternet een deel van 

het drinkwater voor Amsterdam en Weesp 

voorzuivert. Het gebied is normaal niet toe-

gankelijk voor publiek. Dit is dus een unieke 

kans om een kijkje te komen nemen.

 

Vrijdag 26 december Kerstwandeling
Een heerlijke wandeling van 6 kilometer met 

de boswachter over de Ringdijk. Na afloop is 

er een lekker glas glühwein of warme choco-

lademelk. Kinderen zijn ook van harte wel-

kom. Kosten: € 1,50.

Aanmelden en meer informatie: 

020-6087595

Start: Bloklaan 5, 1231 AZ, Loosdrecht

Tijd: 13.00 uur

Winterexcursie Loenderveense Plas

Redactielid Marie-Anne van Stijgeren blogt 

iedere maand op de site van Sante.nl over 

grappige en minder grappige situaties die zij 

meemaakt. 

Ongeveer tien jaar geleden was ik zwanger van 

mijn tweede kind. Na een aantal maanden wis-

ten we dat er een meisje werd verwacht en moest 

er, zoals uiteraard bij iedereen, een naam wor-

den verzonnen. Een korte, krachtige, simpele 

maar niet alledaagse naam moest het worden. 

Al snel kwamen mijn man en ik erachter dat 

we dé naam niet in onze beider families zou-

den aantreffen. De cirkel werd groter en groter 

maar ’t bleek moeilijk een naam te vinden die 

ons allebei bekoorde. Lijstjes werden gemaakt 

en namen weer één voor één geschrapt. Daar 

kennen we er al een van, die komt te vaak voor 

of klinkt toch niet zo leuk. Tot ik een interview 

las met dj Isis. Wat een leuke vrouw maar, be-

langrijker, wat een leuke naam. De godin van 

de vruchtbaarheid uit het oude Egypte. Mwah, 

nooit slecht toch? Ook mijn echtgenoot was 

weg van de naam en toen ons meisje in maart 

2005 ter wereld kwam bleek haar naam zo bij 

haar te passen. Iedereen blij! 

ASSCHER
We schrijven het voorjaar van 2014. De naam 

Isis verschijnt steeds vaker in de krant. Eerst is 

Isis nog blij verrast maar al snel heeft ze door 

dat haar naam een negatieve lading krijgt. 

Ook op school krijgt ze er last van. Kinderen 

zijn hard en betichten haar van lelijke dingen 

op basis van haar voornaam. Zelf weet onze 

Isis feilloos welke media de term IS hanteren 

en welke nog over ISIS reppen. Als Lodewijk 

Asscher op de televisie over Isis praat is ze woe-

dend. ‘Hoe kan het dat een baas van het land 

haar zoiets aandoet?’

Afgelopen zaterdag hadden Isis en ik een ge-

zellige ochtend samen. Boodschappen doen in 

Hilversum voor het weekend en als klap op de 

vuurpijl voor haar een nieuwe jurk kopen voor 

een optreden. In een kinderkledingzaakje in de 

‘Gijsbrecht’ zochten we vrij lang maar vonden 

we uiteindelijk precies de goede jurk. Isis had 

haar hockeytenue voor die middag al aan en 

op de voorkant van haar sweatshirt prijkt haar 

naam. Met grote oranje letters. Net toen ik bij 

de eigenaresse van de winkel mijn pinpasje in 

de gleuf wilde stoppen hoorde ik: “Zeg, trek jij 

die trui eens heel snel uit!!!” De eigenaresse keek 

mijn dochter aan met een blik die het midden 

hield tussen afgrijzen en opperste verbazing. 

Pardon!! Mijn gedachten gingen razendsnel. 

Weglopen en hier nooit meer terugkomen? 

Dan had Isis haar felbegeerde jurk niet. “Mijn 

dochter heet Isis en daar zijn wij heel trots op. 

Wij vinden het een mooie naam”, hoorde ik 

mezelf zeggen. Isis stond er met grote ogen bij 

maar maakt zich gelukkig nooit zo snel druk 

(dat heeft ze van haar vader). Ik rekende snel 

af en nam me voor nooit meer in deze zaak te 

komen. Hoe a-pedagogisch kun je zijn als eige-

naresse van een kinderkledingzaak?!

Vandaag viel een oproep voor inentingen in de 

bus voor Isis. Het viel me toen pas op dat haar  

voorletters I.S. zijn. Zucht. Ik kon het toch ook 

niet weten?

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

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

‘Isis’English’
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Voor drukwerk 
dat communiceert

Nieuw Walden 6
1394 PB Nederhorst den Berg

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

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

Schilderijen, prenten enz.
Onze winkel is geopend op dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur. 

Zaterdag zijn wij van 11.00 tot 17.00 uur geopend.
Rijksstraatweg 111, 1386 JH Baambrugge Telefoon 0294 291 991

Yogalessen, Zwangergschapsyoga Ayurvedische massage en consulten
www.kayaveda.com  Middenweg 99 NdB  info@kayaveda.com

2014 in beeld
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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

Hét 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!

Verse appelsap van Buitenplaats ‘Vreedenhorst’.

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.

Dagwinkel Aloys Hageman

Voorstraat 15, Vreeland

Tel: 0294-231514 

Fax: 0294-230559

Dagwinkelhageman@live.nl

Oer-Vreelander
Berry Stapper (28) is geboren en getogen aan 

de Vreelandse Boterweg. Vreeland is voor 

hem dé plek  - ook nu hij volwassen is en sa-

menwoont met de nog studerende Mariëlle 

van Maren (24) - om te leven. “In tegenstel-

ling tot mijn zus Colinda die het stadse leven 

opzoekt, ben ik altijd in Vreeland gebleven. 

Ook toen ik aan de HES in Amsterdam 

Management, Economie en Recht studeerde. 

Uitgaan deed ik in die jaren in Hilversum met 

mijn Vreelandse vrienden”, zo vertelt Berry 

op een zonnige zondagochtend onder het ge-

not van een kop thee.  

Na zijn studie kon Berry gelijk aan de slag. “Ik 

had al stage bij Ford gelopen. Dat kwam goed 

uit, want ik heb een passie voor auto’s. Toen 

ik in 2008 mijn diploma had, was het nog geen 

crisis en had ik snel een baan. Ik heb tot au-

gustus dit jaar altijd in de verzekeringsbran-

che gewerkt. Onder meer bij Allianz, PGGM 

en Achmea. Mijn droombaan kreeg ik dit jaar 

bij Volkswagen Pon Financial Services. In ben 

daar data-analist op de afdeling leaseauto’s. 

Daarvan heeft VWPFS er zo’n 40 duizend 

rondrijden. Mijn huidige baan is helemaal 

mijn passie.”

Er zit muziek in 
Berry is serieus, analytisch, muzikaal,  onder-

nemend en betrokken bij  het wel en wee in 

Vreeland. Op zijn 18e werd hij al bestuurslid 

van de Dorpsraad en later werd hij ook pen-

ningmeester van de Muziekvereniging De 

Vecht. Deze jonge Vreelander heeft name-

lijk nóg een passie en dat is muziek. Op zijn 

8ste leerde hij al trompet spelen, die hij later 

inwisselde voor de bastuba. ‘Ik speel bij de 

muziekvereniging én in het blazersensemble 

GoedKoper. De afwisseling tussen klassieke 

muziek en het meer populaire genre vind ik 

heel fijn.”

Actief dorp
In 2011- Berry stapte toen uit de Dorpsraad 

-  kocht hij zijn eerste huis aan de 

Vredelantstraat, dat hij samen met zijn va-

der Dirk Stapper intensief verbouwde. Op de 

vraag of hij Vreeland de laatste jaren vindt 

veranderd knikt Berry instemmend. “Het is 

leuker en levendiger geworden. Op een ge-

geven moment werd er in het dorp weinig 

meer georganiseerd. En moet je nu eens zien. 

De Oranjevereniging is heel actief, net als de 

Dorpsraad. Sinterklaas wordt heel anders 

binnengehaald dan vroeger. Er zijn cadeau-

tjes voor de kinderen. En dan niet te vergeten 

het jaarlijkse Dorpsfeest. Er zijn oer-Vreelan-

ders die klagen dat het vroeger allemaal beter 

was, maar wees blij dat anderen oppakken wat 

je zelf hebt laten liggen. Zo blijft het een leuk 

en actief dorp.”

Greif op Facebook 
We concludeerden al dat Berry een bewogen 

man is. Dat laat hij ook op Vreelande site op 

Facebook zien. Hij mengt zich met verve in de 

Greif discussie en reageert op alles wat over 

deze zaak wordt geplaatst. De reden is duide-

lijk: Berry houdt van discussie, maar ook van 

goed onderbouwde feiten. Hij is niet voor 

niets analist geworden. “Ik ben het echt niet 

oneens met de stelling dat er niet nog meer 

vrachtwagens door het dorp moeten rijden. 

En ik vraag me ook af of het verstandig is als 

Greif de verfproductie gaat opvoeren. Aan het 

produceren van verf zitten meer nadelen c.q. 

gevaren, dan aan het produceren van vaten. 

Persoonlijk  heb ik liever twee vrachtwagens 

met vaten die door het dorp rijden, dan één 

met chemische grondstoffen voor verf. Het 

is heel goed dat de Dorpsraad een zienswijze 

heeft ingediend. Ik denk graag in oplossingen. 

Bijvoorbeeld een nieuwe weg buitenom de 

oude Vechtarm. Dan heeft niemand meer last 

van het vrachtverkeer. De mensen die straks 

in de nieuwe woonwijk gaan wonen kun-

nen dan ook van die weg gebruik maken. De 

Plantage is nu voor 3,5 miljoen euro te koop! 

Mijn advies aan Greif én de gemeente is: koop 

de Plantage, sloop het pand en laat er een weg 

aanleggen.”

Import-Vreelander
Misschien is dit wel het meest hartverwar-

mende interview dat de Vreelandbode heeft 

mogen houden. En tegelijkertijd misschien 

ook wel het meest hartverscheurende. Een 

soort kerstverhaal dat nog op een echte goede 

afloop wacht.  Liefde, bedrog en hoop zijn de 

schaarse ingrediënten des levens van deze 

jonge familie Papadakis (Panos 26, Christina 

24, Maria 6 en Dimitrios 5 jaar) sinds zij in 

Vreeland wonen. Maar het lijkt erop dat dit 

hardwerkende Grieks-Roemeense gezin zich 

niet uit het veld laat slaan en dat de liefde alles 

gaat overwinnen...

Christina ziet er breekbaar en vermoeid uit 

als ze de voordeur opendoet. Ze heeft gis-

teravond tot laat de school schoongemaakt. 

Op andere avonden werkt ze in een Gauchos 

restaurant in Amsterdam. En dat is juist het 

goede nieuws want daarmee hebben ze ten-

minste een inkomen. Ze maakt koffie in de 

keuken terwijl Panos de trap afkomt. Hij ziet 

er sterk en energiek uit, toch kan hij tijdelijk 

niet werken. Bij een val tijdens zijn werk is de 

schouder uit de kom geraakt. Ondanks dat 

deze tot drie keer toe opnieuw is gezet moet 

hij misschien hiervoor een operatie onder-

gaan. Alleen het feit dat hij maar één arm ge-

bruikt om het kinderspeelgoed van de bank 

te vegen verraadt dat hij pijn heeft. Achter de 

Rondje Zuwe
door Connie Lohuis en

Pauline van der Hoeden
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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

Tel.: 0294 237 068    www.fysiotherapievreeland.nl

bank staat een droogrek met was. In dit huis 

wonen immers zeven mensen. Naast het ge-

zin Papadakis logeren hier ook Opa en sinds 

kort de broer van Panos met zijn vriendin. 

Maar het huis ziet er schoon en gezellig uit. 

Christina komt erbij met de koffie en een 

grote doos bonbons. Beiden spreken ze ver-

rassend goed Engels en verstaan en lezen zelfs 

behoorlijk Nederlands. We lachen om iets 

onbenulligs en het ijs is gebroken. 

Liefde
De prille liefde tussen de sterke Griek Panos 

en de mooie Roemeense Christina begint 

op Kreta. Panos is hier opgegroeid waar zijn 

moeder bij een beveiligingsbedrijf werkt en 

zijn vader een schildersbedrijf heeft. Panos 

helpt zijn vader graag met de schilderklussen, 

al sinds zijn achtste jaar gaat hij zoveel moge-

lijk mee. Ook blijkt dat er een kok in Panos 

schuilt wat hij keer op keer bewijst. Toch kiest 

hij later voor de branche waarin zijn moeder 

werkt en krijgt uiteindelijk een goede baan 

in de beveiliging. Christina’s jeugd is minder 

fraai. “Mijn vader verongelukte samen met 

mijn vier ooms toen ik zes jaar oud was. Mijn 

moeder en tantes kwamen er op slag alleen 

voor te staan.” Een enorm drama voor vijf 

gezinnen tegelijk. Noodgedwongen vertrekt 

haar moeder van Roemenië naar Griekenland 

om te werken. Christina blijft bij haar opa en 

oma achter. Pas als Christina zestien jaar is 

ziet ze haar moeder in Griekenland weer te-

rug tijdens een vakantie op Kreta. Ze ontmoet 

Panos op een terrasje en de vonk slaat meteen 

over. Ze zijn hevig verliefd! Maar de moeder 

van Christina vindt het maar niets en wil dat 

ze zo snel mogelijk terugkeert naar Roemenië. 

“De spanningen liepen hoog op tussen mijn 

schoonmoeder en ons, maar onze liefde bleek 

sterker.” Panos werpt een tedere blik op zijn 

vrouw en vertelt hoe hij haar uiteindelijk 

heeft ‘ontvoerd’. “Christina was nog geen 18 

en haar moeder gebood haar naar Roemenië 

terug te gaan.” In plaats dat Panos zijn geliefde 

naar het vliegveld brengt geven ze het ticket 

van Athene naar Roemenië aan de broer van 

Christina en ‘vluchten’ ze tijdelijk naar een 

klein en onbekend dorp. Christina behaalt 

haar diploma’s tot mani- en pedicure, ze trou-

wen en stichten een gezin. Met de moeder van 

Christina is de band weer helemaal hersteld 

en deze ‘Romeo en Julia’ leven inmiddels in 

volledige harmonie met beider families. 

Bedrog
In de lente van 2012 vertrekt Panos van Kreta 

naar Amsterdam om een nieuw bestaan op 

te bouwen voor zijn gezin. Zijn salaris bij het 

beveiligingsbedrijf is inmiddels gehalveerd 

en de werkcontracten worden voor steeds 

kortere termijnen opgesteld. De bodem van 

de crisis in Griekenland is dan nog niet eens 

in zicht. Voor Christina en de kinderen is er 

geen geld om mee te reizen maar zullen volgen 

zodra Panos een vaste baan heeft gevonden. 

Hij kan voor een maand logeren bij de zus 

van Christina, die al in Amsterdam woont. 

Eerst werkt hij weken lang als ‘stagiair’ en dus 

zonder salaris om vervolgens bij een hotel als 

housekeeper te werken. Eindelijk een salaris, 

echter zwaar onderbetaald. Hiervan kan Panos 

toch net een kamertje van huren en Christina 

een beetje geld opsturen waarmee ze naar 

Amsterdam kan reizen. De kinderen blijven 

nog bij opa en oma in Griekenland want voor 

een heel gezin is hier nog geen bestaansrecht. 

Bij restaurant Gauchos in Amsterdam treft 

Panos het eindelijk beter. Hier kan hij op vaste 

basis in de afwas werken en Christina kan er 

schoonmaken. Het contact met de vrouwelij-

ke manager bij Gauchos is goed en ze blijkt de 

eerste werkgever in Nederland die daadwer-

kelijk betaalt waar ze voor werken. Hiermee 

kunnen ze een huis in Vreeland huren en de 

kinderen eindelijk ook over laten komen. De 

eigenaresse van het makelaarskantoor, dat de 

huur regelt, biedt Panos bovendien een heel 

aantrekkelijke baan aan met auto in haar be-

drijf. Het lijkt te mooi om waar te zijn! Helaas 

is dat ook zo...  Hij krijgt weliswaar in eerste 

instantie het beloofde contract met inhou-

ding van de huur in Vreeland en de onkos-

ten voor de auto. Echter op haar aandringen 

tekent Panos later op haar ‘blauwe ogen’ nog 

een contract, volgens haar een ‘formaliteit’ 

ter bevestiging van het eerdere. Het blijkt een 

verklaring van ontslag, de vrouw vertrekt met 

de ‘Noorderzon’ naar Zuid Amerika en Panos 

blijft met lege handen achter. Geen baan maar 

wel een huur en het onderhoud van een gezin 

die betaald moeten worden. Maria en Dimitri 

gaan inmiddels naar de CSV hier in Vreeland.  

Wat op een goede afloop leek voor dit gezin 

blijkt een groot bedrog. Hoe nu verder?

 

Hoop
Ten einde raad klopt Panos in september 2012 

bij CSV aan waar hij ‘juf’ Annet Heslenfeld 

treft. Hun verhaal grijpt haar zodanig aan dat 

zij meteen in de bres springt voor dit gezin. Ze 

stuurt een email uit om dorpsgenoten te wij-

zen op deze schrijnende situatie en inmiddels 

zijn ze al heel wat stappen verder met haar 

hulp. Zo vertaalt Annet alle formele stuk-

ken voor ze en is er contact met een advocaat 

over de huur van het huis. Panos heeft inmid-

dels zijn eigen bedrijf ‘3S FOR YOU’ opge-

richt. (3S staat voor Security, Schoonmaken, 

Schilderwerk) Gauchos is meteen klant ge-

worden, net als onze Vreelandse CSV. En het 

mani- en pedicuren van Christina dan? Ze 

wordt meteen enthousiast en rent naar boven 

om met een grote kist terug te komen. “Ik heb 

alles bewaard en kan zo iets beginnen!” Een 

mani-pedicure aan huis voor Christina? Haar 

ogen beginnen te schitteren en alle vermoeid-

heid lijkt verdwenen. En de liefde van Panos 

voor Grieks koken? Opeens zien we heel veel 

mogelijkheden. Naast 3S een Grieks cafeta-

ria in Vreeland? “Ik zou heel graag met mijn 

broer hier een Grieks restaurant beginnen.” 

Toch zal de basis eerst goed moeten zijn en 

daar wordt hard aan gewerkt. Ze zijn Annet 

uiteraard heel erg dankbaar voor al haar steun!

lees verder op de volgende pagina

Komt U ook op maandag 

zingen bij SURSUM CORDA?
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TAXI VAN WIJK

Ziekenvervoer (o.a.voor chemo, bestraling, dialyse)

Schiphol–Vreeland vanaf 47,= t/m 4 pers.

Schiphol-Vreeland vanaf 57,= t/m 7 pers.

Telefoon: 0294 – 291325 

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!

auto oskamp
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• Ook voor uw winterbanden en opslag

• Originele VW- en Audi accessoires

• Onderhoud en reparatie aan alle merken

•  Voor nieuwe banden, uitlaten, accu’s, schok-

dempers etc.

• APK keuringen (gratis bij grote beurt)

• Taxatie schadeauto’s

• Plaat en spuitwerk

•  Demonteren / monteren van uw zomer-en   

winterbanden en het verzorgen van de opslag.

• Stalling en onderhoud voor uw oldtimer

•  Car cleaning Oskamp: gehele verzorging van 

interieur en exterieur van uw auto.

Voor goede service en gratis advies
Verkoop van nieuwe en gebruikte

automobielen met Bovag-garantie

Kom langs en overtuig uzelf!
Rijksstraatweg 248, 3634 AN Loenersloot

Tel/Fax: 0294 - 29 13 45

Tevens benzine verkoop

Open van ma. t/m vr van 07.00-18.30 uur

zaterdag van 07.00 - 17.00 uur

In maart dit jaar was het zover. Tim van Rees 

(van de Nigtevechtseweg) zegde - na lang aar-

zelen - zijn baan bij Deloitte als consultant op 

en startte zijn eigen consultancy bureau ‘Rijn-

land Solutions’. Inmiddels werkt hij in zijn 

Breukelse kantoor in de Corridor langs de A2 

aan diverse opdrachten. “Bij Deloitte merkte 

ik al dat met name het midden- en kleinbe-

drijf (MKB) moeite heeft om extern kapitaal 

aan te trekken. Dat, terwijl ze vaak ook kapi-

taal in hun eigen bedrijf kunnen vrijmaken. 

Veel geld gaat zitten in de externe financiering 

van leveranciers en klanten die slecht betalen. 

Maar vooral ook in slecht voorraadbeheer.”

Voorraadbeheer en logistiek zijn nou net de 

expertises van Tim. Ervaring deed hij op bij 

Unilever, bij HIDC in China en Taiwan en 

negen jaar bij Deloitte. Tim: “Financieel di-

recteuren kijken veel te weinig naar efficiënt 

en effectief voorraadbeheer, terwijl daar veel 

geld in vastzit dat je liever had willen gebrui-

ken voor de groei van je bedrijf. Dat is het 

doel van Rijnland Solutions. Wij willen mid-

delgrote bedrijven helpen om hun logistiek te 

verbeteren en zo financieel voordeel te beha-

len en hun werkkapitaal te optimaliseren!”

Rijnlands model 
“Grote adviesbedrijven werken volgens het 

Angelsaksische model. Dat bekent korte ter-

mijn denken, snelle winsten en vooral reke-

ning houden met de aandeelhouders. Aan de 

andere kant staat het Rijnlandse model, dat 

uitgaat van lange termijn denken, van duur-

zame relaties met klanten en leveranciers en 

aandacht voor de menselijke kant van zaken 

doen. Die menselijke kant staat centraal in 

ons werk. We geven niet alleen – na uitge-

breide analyse – adviezen, maar helpen ook 

bij de verwezenlijking van het resultaat. Het is 

dus niet zo dat opdrachtgevers een duur rap-

port krijgen dat vervolgens in een bureaula 

verdwijnt. Onze tarieven koppelen we ook 

aan de behaalde – financiële – resultaten. We 

coachen en trainen de managers zodat ze de 

behaalde resultaten kunnen vasthouden en 

zelfs verder kunnen verbeteren. Op die ma-

nier werken we aan duurzaam resultaat.”

Opdrachten 
Via via heeft Tim al de nodige opdrachten 

binnengehaald. Hij noemt namen als KPN, 

Drake & Farrell en Hospira Pharmacie. 

“Vooralsnog schakel ik experts uit mijn net-

werk in. Mensen die net als ik bij Deloitte 

of één van de andere drie grote consultan-

cybureaus hebben gewerkt, en voor zichzelf 

zijn begonnen. Verder heb ik in buurman en 

vriend Dennis van Genderen een prima spar-

ring partner. We gaan vaak samen op gesprek 

bij potentiële klanten. Mijn doel is om lang-

zaam te groeien tot een middelgroot bedrijf. 

Natuurlijk komt er dan ook vast personeel 

in dienst. Ik hoop over twee jaar continu vier 

projecten onder handen te hebben. En ik wil 

graag het kenniscentrum op dit gebied wor-

den binnen MKB Nederland.” 

Meer informatie staat op www.rijnlandsolu-

tions.nl. 

C.L.

Tim van Rees, start-up Rijnland Solutions
‘MKB weet Rijnland Solutions al te vinden’

vervolg Import Vreelander

Toekomst in Vreeland
Inmiddels zijn Maria en Dimitrios met blozen-

de wangen uit school gekomen. “Sinterklaas 

was er en we hebben cadeautjes gekregen!” 

Opgewonden en in vloeiend Nederlands ver-

tellen ze over deze dag op hun CSV. Panos 

vertelt dat ze niets liever zouden willen dan 

hier blijven. Het liefst in Vreeland, want hier 

hebben ze alles waar ze voor willen gaan. “Het 

verschil is niet zo groot met waar ik vandaan 

kom, Amsterdam is net zo onpersoonlijk als 

Heraklion (hoofdstad Kreta) en Vreeland is 

net zo fijn als mijn geboortedorp op Kreta. 

Wij voelen ons hier thuis, met aardige buren 

en mensen om ons heen. En in Griekenland 

is alles heel erg bureaucratisch en hier gaat al-

les veel meer met gevoel. Bovendien houden 

we enorm van het groen hier, op Kreta is alles 

droog en dor.” Voordat we de foto maken zegt 

Panos nog, “Ik mis hier dus eigenlijk helemaal 

niets. Nou ja, misschien alleen een beetje de 

zon en de zee op Kreta.” Tja, net zoals vele 

mede-Vreelanders dus!

Kunt u dit gezin concrete hulp bieden?  

Graag een bericht via email aan 

Annet Heslenfeld: bonk@kabelfoon.nl

Rondje Zuwe

Kunst aan de Dijk luidt het nieuwe jaar in 
met een bijzondere avond. Twee geweldige 
acteurs, Gijs Scholten van Aschat en Guy 
Clemens spelen een introductie op het werk 
van William Shakespeare (1564-1616). Zij 
spelen enkele scènes uit Othello, Hamlet, 
Romeo en Julia, Richard de Tweede en 

Richard de Derde en wisselen dat af met toe-
lichtingen op de inhoud en de uitvoering.

Kortenhoefsedijk 168, Kortenhoef. 
Donderdag 8 januari 2015, aanvang 20.15 
uur.  Entree € 25, donateurs € 20. Kaarten 
bestellen via www.kunstaandedijk.nl  

Shakespeare in Oude Kerkje Kortenhoef
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Binnenweg 24c - 3634 AH Loenersloot 
 Tel. 0294-293300

Onderhoud + APK

Schadeherstel, Taxatie en Reparatie

Afwikkeling met verzekering

Gratis vervangende auto

Deze bijzondere foto is een van de 375 foto’s 
in het boek ‘Vreeland, 750 jaar geschiede-
nis in vogelvlucht’ dat op 9 januari gepre-
senteerd wordt tijdens de middeleeuwse 
Nieuwjaarsreceptie van de Dorpsraad. 
Schrijfster van deze rubriek, Juliette Jonker-
Duynstee, schreef het samen met Anton 
Cruysheer. Heel veel foto’s komen uit parti-
culiere collecties en zijn niet eerder gepubli-
ceerd geweest. Een aanrader dus! 

Deze foto, uit de collectie Zanting, is wel een 
hele bijzondere foto. Hij is gemaakt tijdens 
de mobilisatieperiode 1914-1918. In deze 
laatste maand van 2014 een toepasselijke 
foto, want dit jaar is het begin van de Eerste 
Wereldoorlog in 1914, nu 100 jaar geleden, 
uitgebreid herdacht. Nederland bleef in deze 
periode neutraal, maar om de neutraliteit te 
verdedigen ging ons land wel over tot mo-
bilisatie. 200.000 dienstplichtigen werden in 
staat van paraatheid gebracht. Onder andere 
in Fort Nieuwersluis, een van de forten van 
de Hollandse Waterlinie, waren soldaten 
ingedeeld. Deze werden in Nieuwersluis, 
Loenen en Vreeland ingekwartierd. 

Gevorderde gebouwen
Het werd druk in het normaal zo rustige 
Vreeland. Diverse gebouwen zoals de chris-
telijke school, buitenplaats Slotzicht en pak-
huis De Bol in de Klapstraat werden gevor-
derd om militairen te huisvesten. Daarnaast 
werden militairen ingekwartierd bij inwo-
ners. Zeker bij boeren, die immers bijvoor-
beeld in de stallen gemakkelijk slaapruimte 

konden creëren. Op de oude foto zien we een 
paar militairen op hoeve Breevecht aan de 
Nigtevechtseweg. Twee boerinnen poseren 
wat onwennig tussen de heren in. 

De kroeg in 
De militairen hadden onder meer als taak 
om versterkingen op te werpen en (griend)
hout te kappen om het schootsveld vrij te 
maken. Ook moesten zij de wacht houden of 
lange marsen lopen. Regelmatig sloeg ech-
ter ook de verveling toe bij de militairen. Zij 
slenterden door de straten van Vreeland en 
zochten vertier in de locale herberg. Menig 
Vreelander zal ongetwijfeld overlast gehad 
hebben van de aanwezigheid van deze tien-
tallen militairen. En menig meisje zal vast ge-
noten hebben van de aandacht van de heren! 
Toen de mobilisatie in 1918 ten einde was 
en de soldaten huiswaarts keerden, keerde de 
rust in Vreeland terug. 

Verdwenen boerderij
De hoeve Breevecht op de oude foto is niet 
–zoals de naam doet vermoeden- dezelfde 
als de huidige boerderij Breevecht (dat is 
een voormalige buitenplaats die tot boerde-
rij is verbouwd), maar het was de boerderij 
‘Nooitgedacht’ op nr. 31, waar nu de familie 
Van Hienen woont. Deze boerderij is in 1992 
jammerlijk afgebrand, dus het was niet mo-
gelijk een recente foto van precies hetzelfde 
gebouw te maken. De foto ‘Nu’ is nu dus de 
na de brand nieuw opgebouwde boerderij. 

J.J.

Vreeland vroeger...Vreeland vroeger...

Soldaten in Vreeland

en nu!
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Het ontbijt is een heel belangrijke maaltijd 
voor de familie Berends. Door het werk 
van Wilco (chefkok De Nederlanden) en 
Caroline (gastvrouw De Nederlanden) lukt 
het niet altijd om met het avondeten met z’n 
4-en te zijn, maar bij het ontbijt gelukkig wel! 
Toen de meiden nog klein waren en in hun 
bedje lagen, gingen Wilco en Caroline weer 
aan het werk met het zicht op hun dochters 
met een video-babyfoon. Tegenwoordig gaat 

dat wel anders! Elisa (groep 6 CSV) heeft de 
liefde voor het koken van haar vader geërfd 
en komt in de vroege ochtend graag helpen 
met het ontbijt uitserveren. Julia (groep 8 
CSV) vindt koken “niks aan” en kijkt nu 
eerst uit naar haar middelbare schooltijd. 
Vriendin Joop (hond, 12 jaar) is door haar 
leeftijd inmiddels een beetje doof. Oost-
Indisch, want voor een plakje kaas komt ze 
direct als een puppy aangerend!  

Aan tafel bij...
“Ontbijt op een zondagochtend bij Wilco, Caroline, Julia en Elisa”

Ontbijt & Lunch
Catering op locatie

Private dining
Locatie verhuur

Keuken trends & kado’s
Casa Foodstore & Catering

Albert Cuypstraat 27
1072 CK Amsterdam

020 3343854 | info@casafood.nl
www.casafood.nl

In september organiseerden Erwin 
Knetemann samen met Jan Willem en 
Juliette Jonker de Vechtstreek Classic, een 
vriendenrally met 50 deelnemende equi-
pes. De opbrengst van deze classic car-rally 
was bestemd voor de Voedselbank Stichtse 
Vecht. Na afloop van de rally en de bijbeho-
rende veiling in De Nederlanden bleek door 
de deelnemers zoveel bijeengebracht, dat er 
voor alle 120 huishoudens die aangesloten 
zijn bij de Voedselbank een fraai kerstpakket 
ter waarde van € 50,- gedoneerd kon wor-
den, en een envelop met € 2.000. De over-
dracht van deze donatie vond donderdag 
11 december jl. plaats bij de Voedselbank in 
Maarssen. Coördinatoren Marian de Winter 

en Jacqueline Stoop waren blij verrast en 
dankbaar voor deze eindejaarsgeschenken, 
een lichtpuntje voor de 120 gezinnen die het 
in deze donkere decembermaand extra zwaar 
hebben. 
De kerstpakketten zijn mede gesponsord 
door kerstpakkettenleverancier Pronk Juweel 
uit Weesp, die een deel van de inhoud ter 
beschikking stelde en de hele logistiek rond 
het inpakken en bezorging in Maarssen ver-
zorgde. Het geld zal gedeeltelijk worden aan-
gewend om een broodnodige transportkar 
op luchtbanden aan te schaffen. Zonder goed 
materieel is het lastig dit zo nuttige werk uit te 
voeren! Voor alle foto’s en film van de rally, 
zie: www.vechtstreekclassic.com

Vechtstreek Classic sponsort Voedselbank

Vrijdag 9 januari 2015 vanaf 20.00 uur in het Dorpshuis
Nieuwjaarsreceptie van de Dorpsraad 

&
Opening jubileum 750 jaar Vreeland

Komt allen in uw Middeleeuwse klederdracht


