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Ouderwets gezellige Kerstmarkt

Een bomvol nummer deze novembermaand waarin we met een 
uitgebreid interview afscheid nemen van Karin van Dis als voorzit-
ter van de Vreelandbode. Juliette Jonker volgt haar op. De redac-
tie neemt deze maand ook afscheid van redactielid Barbara Mees. 
Veel dank aan beide dames voor hun jarenlange inzet! U leest als 
altijd over nieuwe en oude Vreelanders: Herman en Mia Oggel, 
Hans Bots, Mariella Vink, Mone Pleus en onze nieuwe filmster, 
de 13-jarige Pien Reijnen. De hemel boven Vreeland heeft weer 
nieuws in petto, Marlies Cordia bespreekt weer een verrassend 
boek en u leest de nodige actualiteiten. En u weet toch dat u altijd 
zelf ook een tekst kunt aanleveren? Sandra Boogert klommen als 
lezers in de pen over zaken die hen bezig hielden. De blogger van 
deze maand is Frederique Olland en de Kinderpost is gevuld met 
spannende Halloweenverhalen.                         Veel leesplezier!

Vrijdag 11 december a.s. wordt Vreeland weer 
omgetoverd tot een sfeervol Kerstdorp tijdens de 
jaarlijkse Kerstmarkt. Bezoekers zijn vanaf 15.00 
uur van harte welkom voor een glas glühwein, 
een kop warme chocolademelk, een bord snert 
of een wandeling langs de kraampjes.

Organisatie geeft het stokje door
Jarenlang organiseerden Sandra 
Boogert en Karin van Dis 
met veel plezier de jaarlijkse 
Kerstmarkt in Vreeland. Na 6 
edities geven zij dit jaar het stok-
je door aan Wietske Tammes en 
Kiki Molewijk: “Enorm span-
nend om dit evenement nu te 
mogen organiseren! We zijn 
overweldigd door de vele be-
hulpzame tips en medewerking van dorpsge-
noten en toeleveranciers. Het enthousiasme 
van (jaarlijks terugkerende) kraamhouders 
en alle positieve bijval die we krijgen werkt 
enorm inspirerend.” Engeline van Ee, ook dit 
jaar weer contactpersoon voor standhouders, 
zegt: “Het is leuk om te zien dat er dit jaar veel 

jonge kraamhouders zijn bijgekomen, met 
veel Vreelandse inbreng en creativiteit. Het 
kan dan bijna niet anders dan dat het ook dit 
jaar weer een enorm succes gaat worden. Wij 
hebben er zin in.” 

Traditioneel 
Ook dit jaar is er op de Vreelandse Kerstmarkt 

een aantal traditioneel terugkeren-
de onderdelen. Zoals de kerstman 
en zijn rendier, een levende kerst-
stal, kerstversiering knutselen voor 
kinderen en overal sfeervolle mu-
ziek. De Vreelandse kunstenaars 
Maarten Vlam, Liesbeth Romeijn, 
Dieuwer Elema en dit jaar voor het 
eerst Marlies Hoevers zijn weer te 
vinden in de appelschuur. De plaat-

selijke horeca verkoopt weer heerlijke maaltij-
den en (warme) dranken. En er zijn zo’n 40 
kraamhouders met een gevarieerd aanbod: 
van kerstartikelen, modeaccessoires en sie-
raden tot wijn, handgemaakte zeep en keu-
kentextiel.
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De Vreelandse Bedrijfsvereniging is op zoek naar vrijwilligers die 
het Vreelandse Dorpsfeest nieuw leven kunnen inblazen. Na de 
fantastische edities van de afgelopen jaren, met als hoogtepunt het 
Dorpsfeest rond het 750-jarig bestaan van ons dorp, is de organi-
satie op zoek naar nieuw bloed met een frisse inbreng. Het roer 
gaat om! Heb je wel horeca-ervaring maar ben je niet verbonden 
aan een van de Vreelandse horeca-instellingen? En/of heb je erva-
ring met het organiseren van evenementen? Of denk je gewoon dat 
jouw inbreng een waardevolle kan zijn? Neem dan contact op met 
Caroline Berends via email Caroline@nederlanden.nl

Oproep Dorpsfeest

Zaterdag 21 november komt Sinterklaas naar 
Vreeland! Hij komt zoals altijd aan met de boot 
om 16 uur en daarna zullen Sint en zijn Pieten 
alle kinderen ontvangen met pepernoten en an-
der lekkers in het Dorpshuis. Komen jullie ook? 
Iedereen kan hard meezingen met de spelers van Muziekvereni-
ging De Vecht, dus het wordt weer super gezellig!

In Loenen, Nieuwersluis en Breukelen gebrui-
ken ze het al:  een whatsapp-groep waarmee 
burgers elkaar waarschuwen voor verdachte 
personen. In Vreeland bestaat een dergelijk 
burgerinitiatief, voor zover bekend, nog niet. 
Toch juicht de politie deze manier van han-
delen toe, zo blijkt bij navraag. Een recente 
inbraak aan de Nigtevechtseweg is misschien 
een goede aanleiding om een whattsapp-
groep te starten.
Uit onderzoek blijkt dat in wijken waar bewo-
ners elkaar waarschuwen voor verdachte per-
sonen, het aantal inbraken is gehalveerd. Deze 
afname komt door het schrikeffect, zo staat te 
lezen in de studie van de universiteit in Til-
burg. “Als lokale inbrekers weten dat er een 
whattsappgroep actief is, haken ze af”. 
De politie in Midden-Nederland ondersteunt 
initiatieven als deze en juicht ze zelfs toe. Vol-

gens woordvoerder Peter Keijzer is het wel 
belangrijk het SAAR-principe toe te passen. 
“Die afkorting staat voor signaleren, alarme-
ren, appen en reageren. Belangrijk is dat als 
men een verdachte situatie of persoon ziet, 
eerst 112 gebeld wordt. Daarna moet pas de 
groep via de app geïnformeerd worden”, al-
dus de politiewoordvoerder. De woordvoer-
der benadrukt dat alle initiatieven die door 
bewoners genomen worden om criminaliteit 
tegen te gaan, worden omarmd door politie 
en gemeente.  
De buurtgroepen via de telefoon nemen in het 
hele land snel toe. Volgens de onderzoekers 
kunnen veel wijkagenten het vele werk niet al-
leen aan en zijn ze blij met extra hulp op deze 
manier. In Vreeland is op Facebook al wel een 
‘Vreeland-groep’ aangemaakt. Hierbij zijn op 
dit moment 605 leden aangemeld.

Politie juicht Whatsapp- groepen toe

Op 5 november was de halfjaarlijkse ledenver-
gadering van de Dorpsraad. Zo’n 50 betrokken 
Vreelanders waren aanwezig. Plannen wer-
den gepresenteerd om van het brughuisje een 
TOP te maken, een zogenaamd Toeristisch 
Overstap Punt, waarbij auto’s kunnen parke-
ren op het Sperwerveld en waar be-
zoekers vervolgens meer informa-
tie kunnen krijgen over wat er in 
de regio te doen is in het brughuis-
je, als een soort VVV. Annemarie 
Voorhoeve, voorzitter van de 
Sterren van Vreeland, besprak een opzet voor 
een voortzetting van het succes van deze cul-
turele en muzikale maand. Plannen voor een 
bestendiging van het succes in de vorm van 
bijvoorbeeld tentoonstellingen of concerten, 

ook aanhakend op hetgeen al bestaat, zijn in 
de maak. Mieke Hoek legde de situatie uit 
waardoor het ernaar uitziet dat de buslijn 122 
verdwijnt. Zij gaat een enquête houden onder 
inwoners om te strijden voor het behoud van 
deze enige buslijn in Vreeland. U hoort daar 

binnenkort meer over. 
Joost de Haan gaf een toelichting 
op de nieuwbouw op het voor-
malige CSV terrein, waar volgend 
jaar mee gestart gaat worden en 
mevrouw Van Dijk van de mili-

eudienst van de provincie Utrecht  gaf een 
toelichting op de vervuiling door toedoen 
van vroegere activiteiten van Greif. Op www.
dorpsraadvreeland.nl kunt u alle rapporten 
inzien.

Interessante ledenvergadering Dorpsraad

Bericht 
van de 

Dorpsraad

Sinterklaas komt eraan!
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Vechtzooitjes
TE HUUR AANGEBODEN VREELAND
winkel/praktijk ruimte op markante hoek 
Breedstraat-Lindengracht.Meer informatie 
via Belleza Kapsalon 06-20034546
of marjolijnvannoort66@gmail.com

(Advertentie)
Cadeautip voor de Feestdagen!
Het Vreelandboek alleen de maand decem-
ber voor de aanbiedingsprijs van € 19,95. 
Te koop bij de Dagwinkel, In & Oud en via 
www.hetvreelandboek.nl 

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.: 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
Dorpshuis Vreeland 
tel.: 0294-234 750
dorpshuisvreeland@live.nl
Peuterspeelzaal Vechtkroost
Niftarlakelaan 3, 3633 CA Vreeland
tel.: 0294-234556
e-mail: mail@vechtkroost.nl 
CSV Ridderhof
Niftarlakelaan 7, 3633 CA Vreeland
tel.: 0294-233395
e-mail: gertdeboer@csv-vreeland.nl 
Bibliotheek Loenen
Keizer Ottolaan 11 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

Belangrijke telefoon-
nummers en adressen

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

Agenda
21 nov.  Aankomst Sinterklaas 15.30 uur
22 nov.  Vreeland Vocaal 15.00 uur 
 Grote Kerk
11 dec. Kerstmarkt 15.00-19.00 uur
11 dec. Lampionnenoptocht 19.00 uur
11 dec. Afsluiting jubileumjaar V750  
 Grote Kerk 19.00 uur
11 dec. Opening brug en 
 V750 Monument 21.00 uur
11 dec. Eindfeest V750 
 Dorpshuis 21.30-00.30 uur
18 dec. Start Kerstvakantie
23 dec. Kerstballenbingo Lokaal Zuid 

11 okt Dhr. C. Boers Terwolde
22 nov. Laatste zondag kerkelijk  jaar
 Ds. J.H. de Wit, Loenen
29 nov. 1e ADVENT
 Ds. C.J. van Leeuwen-Assink, Almere
6 dec.  2e ADVENT
 Ds. A.J. Treur, Waverveen
13 dec.  3e ADVENT
 Dhr. C. Boers, Terwolde

Kerkdiensten
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 Smederij NIESSEN
• SIERSMEEDWERK
• BUITENLANTAARNS
• LAS- EN REPARATIEWERK

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

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

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

VERTROUWD • VERZORGD • VAKWERK
De Werf 4-B, Loenen a/d Vecht, 0294 - 23 22 40

www.schumacherschilders.nl
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In deze nieuwe rubriek  leest u over mensen die, 
met een verwantschap aan Vreeland, een bijzon-
dere passie hebben die zij met hart en ziel uitdra-
gen. Karin van Dis bijt het spits af met haar Hart 
en Ziel voor de Vreelandbode. Een ode aan haar, 
die de Vreelanders op vele manieren aan elkaar 
heeft weten te verbinden.  

KARIN VAN DIS 
Oprichtster en voorzitter van de Stichting 
Vreelandbode Karin van Dis (51) legt na bijna 
acht jaar ‘de pen’ neer. Dit is de laatste ‘Bode’ 
onder haar voorzitterschap. Haar aankondi-
ging  om te stoppen sloeg in als een bom bij de 
redactie. Karin is immers de drijvende kracht, 
het fundament, Moeder-Overste, het Hart én 
de Ziel van de Vreelandbode! Volgens Karin 
hoeven de Vreelanders zich echter geen zorgen 
te maken over haar vertrek. “Er komt een tijd 
dat je ruimte moet maken voor anderen en een 
nieuwe generatie. Binnen de redactie zit  ge-
noeg potentieel om mijn taken over te nemen. 
Bovendien wordt het voor mijzelf ook tijd om 
het roer eens om te gooien.” Karin vertelt het 
nuchter, bijna zakelijk. Laat het haar echt zo 
onbewogen? “Nee, natuurlijk niet! Soms vraag 
ik me af of  ik het allemaal niet ontzettend ga 
missen.“ Oké dan maar, en gelukkig, zó ken-
nen we haar weer! Immers, tijdens de redactie-
vergaderingen waren haar helderheid, strakke 
planning en soms doordringende blik met ka-
rakteristiek opgetrokken wenkbrauw vanach-
ter haar leesbril weliswaar typerend voor deze 
voorzitter, maar met een open mind en altijd 
luisterend oor overgoot zij alles ook met een 
bijzonder fijne saus van plezier. “Bovendien 
moet ik er nog heel erg aan wennen dat ik niet 
meer bovenop het nieuws hoef te zitten.” 
Hart voor Vreeland
Maar liefst 92 uitgaven van de Vreelandbode 
verschenen onder haar leiding. Dat zijn heel 
wat vrijwillige uren sinds de oprichting van 
de Stichting Vreelandbode in april 2008.  Het 
werven van de eerste adverteerders, bewaken 
van de cijfers, het samenstellen, motiveren en 
aansturen van de redactie, strikken van vaste 
rubrieken-schrijvers en cartoonisten, het 
verzamelen en coördineren van ingezonden 
nieuws en redactioneel schrijven, contact met 
de drukker Dunnebier en het maandelijks op-
maken van de bode. En natuurlijk de fijne glos-
sy ‘Beaude’ die het dorp gratis in de bus kreeg 
om het vijf-jarige bestaan van de Vreelandbode 
te vieren. Het is zomaar een greep uit de talloze 
onbetaalde inspanningen die Karin de afgelo-
pen jaren op zich heeft genomen. Want ook het 
Dorpsfeest en de Kerstmarkt zijn tot voor kort 
mede door haar georganiseerd. Bovendien was 
Karin, samen met haar man Michiel, de touw-
trekker voor het behoud van de Brugwachter. 

Alles met evenveel succes en alles voor het 
mooie Vreeland!
Bezieling
Wat bezielt iemand om zoveel voor een dorp te 
doen? Karin is immers geen ‘Oer-Vreelandse’ 
en woont ‘pas’ 14 jaar in het dorp. Het inter-
view in de Vreelandbode van april 2013 (nr.61, 
Import-Vreelander) leert ons bovendien dat 
ze er helemaal niet van houdt om zelf in de 
schijnwerpers te staan... Het begon eigenlijk 
op het schoolplein toen ze ‘vers’ uit Weesp in 
Vreeland kwam wonen. Karin had haar baan 
bij de televisie opgezegd om zich volledig op 
de kinderen te richten. “Ik voelde me dood-
ongelukkig. Iedereen leek elkaar al te kennen 
en ik moest nog erg wennen aan mijn nieuwe 
rol als huismoeder.” Ze besloot niet bij de pak-
ken (luiers) neer te zitten. Zo werd ze mede-
initiatiefnemer en oprichter van de Vreelandse 
Dorpsraad. “Hiermee dacht ik een rol te kun-
nen spelen om dorpsgenoten meer aan elkaar 
te verbinden.” Al snel kwam daar toch wel 
heel veel politiek bij kijken en dat is niet echt 
haar ‘ding.’ “Gelukkig is de Dorpsraad voort-
gezet met mensen die daar wel goed in zijn! 
Het idee voor de Vreelandbode kwam van de 
Dorpsraad, toen de Vreelandpost door het 
overlijden van Hans Aalderink gestopt was. 
“We bedachten dat een krantje voor het dorp 
wel heel belangrijk was. Als Dorpsraadlid zocht 
ik contact met de nabestaanden en met hun 
goedkeuren heb ik enkele weken daarna de 
Stichting Vreelandbode opgericht.” 
Vruchten plukken
Karin heeft voorlopig al haar vrijwillige ta-
ken uit haar ‘mandje’ gegooid. Gelukkig lijkt 
het erop dat Vreeland de vruchten mag pluk-
ken van haar inzet in de afgelopen jaren: de 
Vreelanders lijken meer verbonden met elkaar 
dan ooit. blijven. Het Dorpsfeest was ook dit 
jaar een fantastisch feest en ook de Kerstmarkt 
belooft weer een ouderwets gezellige middag 
te worden. Het fundament voor de verbinding 
tussen Vreelanders is gelegd. Aan alle dorpsbe-
woners nu de taak deze verder uit te bouwen. 
Dank je wel Karin, voor je Hart&Ziel voor 
Vreeland en bode!         PvdH

Hart & Ziel

De redactie v.l.n.r: Barbara, Monique, Kiki, Margot, Pauline, Juliette, Marie-Anne, Karin, Renee, Connie en Wietske



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

Openingstijden 
Wo - do - vrij 10.00 -16.00

Zaterdag 10.00 -13.00
Maandag - dinsdag gesloten

Houd 
Vreeland 

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

‘specialist in historisch groen’
www.groenpartners.nl
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Blog van de maand: ‘Op mediamissie’
Tv, internet, sociale media, apps, games en 
smartphones: de mogelijkheden die media 
bieden zijn grenzeloos en super leuk. Maar ze-
ker niet ongevaarlijk. Altijd goed om kinderen 
‘mediawijs’ te maken. Thuis door er met hen 
over media te praten en grenzen aan te geven. 
En op school kan veel gedaan worden op ken-
nisniveau. Sinds september is in Nederland 
het lesprogramma Nationaal Media Paspoort 
beschikbaar. En al langer bestaat de Week 
van de Mediawijsheid. Ter gelegenheid hier-
van wordt jaarlijks een spel ontwikkeld: 
Mediamasters. Zo kunnen leerlingen van 
groep 7 en 8 op een uitdagende en interactieve 
manier met media aan de slag. Vanaf  20 no-
vember is het weer zo ver. Dan wordt op ruim 
4000 lagere scholen Mediamasters gespeeld. 
Ook op CSV Ridderhof. Er zijn in totaal 5 
speldagen die starten met een kort filmpje op 
het digibord. Daarna gaan de kinderen aan de 
slag met mediamissies; opdrachten over pri-
vacy, cyberpesten, programmeren, betrouw-
baarheid van bronnen en het zelf creëren van 
filmpjes of berichten. Doel is uiteraard om de 
kinderen te informeren en te laten nadenken 
over wat media eigenlijk zijn en hoe je er mee 
omgaat; wat zijn de mogelijkheden, wat zijn de 
gevaren? Aan het eind van de week wordt het 
MediaMasters diploma uitgereikt. 
Hoe kun je thuis het onderwerp media aan-
snijden? Allereerst een belangrijke tip: laat 
irritatie achterwege, want uitlatingen als “jij 
bent echt gameverslaafd” en “doe dat ding nou 
eens weg” zijn bepaald geen openingen voor 
een goed gesprek. Maar vraag eens, op de-
zelfde toon als hoe je vraagt hoe het op school 

was, naar de ‘online’ belevenissen van je zoon 
of dochter. Misschien laten ze de grappen en 
grollen zien die vandaag via apps (‘Snapchat’ of 
‘Agingbooth’) zijn verstuurd. Of mag je mee-
kijken in de wondere wereld van Minecraft? 
Je zal merken dat kinderen het fijn vinden als 
je oprechte interesse toont in de voor hen zo 
belangrijke virtuele belevingswereld en boven-
dien dat ze verrassende dingen vertellen.
Daarnaast is het zeer nuttig om een open hou-
ding over dit onderwerp te hebben. Want als 
er problemen zijn, digitale pesterijen of onge-
wenste ontmoetingen, weten ze dat ze bij jou 
terecht kunnen voor hulp. Als kinderen bij 
voorbaat denken dat je alleen maar boos rea-
geert als het over media gaat, kroppen ze hun 
gevoelens op tot de boel echt uit de hand loopt. 
En dan kan het wel eens te laat zijn. Online es-
caleren dingen immers sneller dan in de echte 
wereld.
Gelukkig hoef je geen media-expert te zijn om 
leuke vragen te stellen. “Hoe was Mediamasters 
vandaag?” en “Welke mediamissies heb je 
uitgevoerd?” zijn tijdens de Week van de 
Mediawijsheid een mooi begin van een goed 
gesprek. 

Frederique Olland is Kindertherapeut en 
Mediacoach en heeft een praktijk in Vreeland. 
Ze schrijft regelmatig blogs, vooral over media-
opvoeding. Jaarlijks begeleidt zij Mediamasters 
op de CSV De Ridderhof. Als Kindertherapeut 
werkt ze via speltherapie met kinderen die zijn 
vastgelopen in hun ontwikkeling. Ook geeft 
Frederique antwoord op vragen over media-op-
voeding. Voor meer info: www.bijfrederique.nl

De Vreelandse Oscar van Dis en Nick van 
Ekris zijn druk in de weer om met het com-
puterspel Minecraft Vreeland na te bouwen 
(zie foto van Duinkerken). Zij zouden het heel 
leuk vinden als anderen hen daarbij helpen. 
Geïnteresseerden kunnen via geofort.geocraft.
nl ‘joinen’ en zo samen verder bouwen aan ons 
mooie dorp in de virtuele wereld. 

Help Vreeland nabouwen op Minecraft

Op zondag 13 december 2015 steken mensen 
over de hele wereld om zeven uur ’s avonds 
kaarsen aan ter nagedachtenis aan overleden 
kinderen. Met gedichten, teksten, muziek, licht 
en stilte wordt er stilgestaan bij alle kinderen 
die zijn overleden. Zo gaat er in 24 uur een 
cirkel van licht de wereld rond. Een cirkel die 
verbinding brengt tussen alle mensen die hun 
kind, kleinkind, broer of zus moeten missen.
Je bent van harte uitgenodigd om de 
wereldlichtjesdag in Stichtse Vecht bij te 
wonen. Het maakt daarbij niet uit hoe oud het 

kind was of hoe lang het al geleden is of wat je 
relatie is met het overleden kind. Ook vrienden, 
buren of andere mensen die betrokken zijn 
bij het verlies van een kind zijn welkom bij 
de Muziektent bij het gemeentehuis Boom 
en Bosch aan de Markt in Breukelen.  De 
bijeenkomst begint om 18.45 uur en duurt tot 
tot ca. 19.30 uur. Daarna is er koffie en thee 
voor wie nog even wil blijven. Neem zelf een 
waxinelichtje in houder of een graflichtje mee.
Info: S. v.d. Spek 0346 769 011 / 06 538 377 17.  
www.facebook.com/Wereldlichtjesdag0346

Wereldlichtjesdag 13 december

11 november is de dag, dat op de speelzaal 
een vuurtje branden mag! En wat was het 
weer gezellig om het vuur heen. Alle peuters 
van het dorp, hun grotere broers en zussen en 
natuurlijk hun ouders en andere vrienden van 
de speelzaal wisten tijdens de jaarlijkse snoep-
strooptocht de weg naar de speelzaal te vin-

den. Onder het genot van glühwein en warme 
chocola bewonderden de peuters hun buit en 
genoten de ouders van een zwoele november 
avond. Ook is er gul gegeven voor het onder-
houd van het speelplein. Namens de peuters 
en de speelzaal aan iedereen veel dank!

Sint Maarten op Peuterspeelzaal Vechtkroost



KERST!
Nog even en de Kerstdagen staan al weer voor de deur.

De Nederlanden is Eerste Kerstdag open voor lunch & diner en
Tweede Kerstdag voor diner. Wij serveren een 4 gangen Kerstlunch 

á 90.00 per persoon en een 10 gangen Kerstdiner á 125.00 per persoon.
Aanvang lunch 12.00u en aanvang diner 19.00u. 

Reserveer nu via 0294 232326 of info@nederlanden.nl

KERSTMARKT
Tijdens de Kerstmarkt in Vreeland op vrijdag 11 december 2015

hebben wij een kraampje met Oesters & Prosecco. 
Kom je gezellig langs?

Met een culinaire groet,
 De Nederlanden     

Wilco & Caroline Berends 
Tel. 0294 23 23 26

www.nederlanden.nl

ONZE KERST AGENDA

* WOE 23/12 Kerstballenbingo!

* DON 24/12 en VRIJ 25/12 Gesloten

* ZAT 26/12 (2e Kerstdag) OPEN voor uw
KERSTBORREL EN KERSTDINER!!

kijk op onze site voor meer info 
en het kerstmenu
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Nog één keer kunnen de middeleeuwse jur-
ken, schorten, mantels, kaproenen en capes 
van zolder gehaald worden. Op vrijdag 11 
december 2015 wordt het jubileumjaar ‘750 
jaar Vreeland’ afgesloten met een fantastische 
terugblik en een feest voor alle Vreelanders. 
Boeren, burgers en buitenlui, komt allen!
Na afloop van de Vreelandse kerstmarkt (van 
15.00 tot 19.00 uur), staat vanaf 19.00 uur 
voor de Grote Kerk de warme glühwein klaar. 
Vanaf 19.30 uur vieren we ‘Kerststerren van 
Vreeland’, het officiële programma ter afslui-
ting van ons Vreelandse jubileumjaar. Met 
foto’s, muziek, zang en voordrachten zullen 
enkele middeleeuwse hoogtepunten uit het 
afgelopen jaar de revue passeren. Heerlijk sa-
men nagenieten van alle highlights zoals het 
terughalen van ‘onze’ kasteelstenen, de mid-
deleeuwse Nieuwjaarsduik, de wervelende 
modeshow tijdens de nieuwjaarsreceptie, de 
middeleeuwse projectweek op CSV Ridderhof, 

het uitkomen van het boek ‘Vreeland in vo-
gelvlucht’, de première van de film ‘Anno Nu, 
portret van een dorp’, de duizelingwekkende 
hoeveelheid activiteiten in de culturele maand 
STERREN van Vreeland en natuurlijk het 
middeleeuwse dorpsfeest met een heuse mid-
deleeuwse maaltijd. Met recht kijken we als 
dorpsgenoten met een voldaan gevoel terug 
op wat we samen voor elkaar hebben gekre-
gen. En natuurlijk zingen we met elkaar enkele 
middeleeuwse kerstliederen!

Vanaf augustus 2014 hebben we in Vreeland 
met Vreelanders vele mooie momenten beleefd 
in aanloop naar en tijdens ons jubileumjaar. 
Weet u nog hoe we onze stenen uit Utrecht 
hebben teruggehaald, wat een creativiteit er tij-
dens STERREN van Vreeland te zien en te ho-
ren was en hoe formidabel het middeleeuwse 
dorpsfeest was? Diverse fotografen hebben die 
momenten op de gevoelige plaat vast weten te 
leggen. Om ze nooit te vergeten. Hoe leuk is het 
dat er een boek gemaakt wordt met foto’s van 
alle gebeurtenissen en evenementen die ter ere 
van ons 750-jarig bestaan georganiseerd zijn. 
Het boek krijgt een harde kaft, zal 50-60 pa-
gina’s dik zijn en we doen ons best om de prijs 
rond de € 40 uit te laten komen. Op de foto 
ziet u een eerste versie van de achterkant van 
de cover. Tijdens de Kerstmarkt en de Kerstaf-
sluiting willen we op scherm een fotopresenta-

tie laten zien zodat u alvast kunt voorgenieten. 
Ook foto’s van die feestelijke afsluiting van ons 
jubileumjaar zullen in het boek opgenomen 
worden. Naar verwachting is het boek dan in 
januari 2016 gereed. Informatie over hoe dit 
prachtige herinneringsboek te bestellen volgt.

Het jubileumjaar 2015 in beeld

Rond 20.30 uur lopen we onder muzikale be-
geleiding gezamenlijk in een fakkeloptocht via 
de gerestaureerde brug van het Sperwerveld 
naar het grasveld voor het Spookhuisje. 
Daar zal door de commissaris van de Koning 
Willibrord van Beek (onder voorbehoud), 
burgemeester Marc Witteman, ontwerper van 
het monument Jan Niessen en Aginus Kalis 
van de Dorpsraad ons monument ter herin-
nering aan 750 jaar stadsrechten onthuld wor-
den. Aansluitend, rond 21.30 uur, begint in het 
Dorpshuis een heerlijk slotfeest met een swin-
gend optreden van de Loenetix, de bekende 
rock-coverband uit Loenen aan de Vecht die 
ook b.v. speelde bij de musicals Grease en 
Robin Hood in Freeland Wood. Tot in de klei-

ne uurtjes zullen middeleeuwse hoeveelheden 
bier vloeien en kunnen de klompen, laarzen, 
sloffen en sandalen van de vloer. Dresscode? 
Nog één allerlaatste keer middeleeuws!

Opening Vreelands 750 Monument 
en swingend feest

gsm 06-14675082
johan@hettekenburo.nl
www.hettekenburo.nl

Het Tekenburo
Pauwenkamp 206
3607GP Maarssen

Dit was het winnende ontwerp. 
Hoe zal het in het echt geworden zijn??

Vrijdag 20 november gaat de overdekte ijs-
baan in Nederhorst den Berg weer open.

Er is een uitgebreid activiteitenprogramma.
Meer info : www.nederhorstonice.nl

Nederhorst on ice weer open

Afsluiting feestjaar 
in de Grote Kerk 



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

Cateringbedrijf het Oventje
Maaltijden verzorging
Van maandag t/m vrijdag gratis
warm of koud thuisbezorgd.
En voor het weekend op vrijdag koud meegeleverd. 

Communicatieweg 12b 3641 SE Mijdrecht 
Telefoon: (0297) 59 30 47

www.cateringbedrijfhetoventje.nl

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

Skin Care

Al ruim dertig jaar woont Mone naar grote te-
vredenheid aan de Middenweg in Nederhorst 
den Berg. Haar jongens zijn er opgegroeid 
en uitgevlogen. Ze spreekt van een hechte 
gemeenschap waar je wel tussen moet pas-
sen maar dan heb je ook wat aan je buren. De 
Middenweg oogt als lintbebouwing. De huizen 
staan veelal aan de straat en de bedrijven liggen 
daarachter. Zelf kijkt Mone vanuit haar woon-
kamer tot de einder naar weilanden, waarvan 
een deel benut wordt door een hobbyboer die 
er schapen op laat lopen.

Van Hamburg naar Utrecht
Mone is opgegroeid in Hamburg. Haar groot-
vader kwam uit de Elzas en had de mooie 
achternaam Doffiné. Als meisje van twintig 
ontmoette ze haar Nederlandse man en om-
dat samenwonen uit den boze was, trouwden 
ze. ”We dachten we zien wel wat er van komt 
maar het is goed gegaan want nu 45 jaar later 
zijn we nog steeds bij elkaar.” Mone had net 
een opleiding bij de bank afgerond en volgde 
haar man naar Nederland. Ze had maar een 
paar weken nodig om werk te vinden. Dat 
werd een baan bij de NS als financieel eco-
nomisch medewerkster. Werk dat ze bijzon-
der leuk vond en waardoor ze ook heel snel 
Nederlands leerde. Na een paar jaar begon ze 
een studie Duits in deeltijd naast haar werk. 

Alles voor haar studenten
Met haar eerste graadbevoegdheid op zak en 
na leservaring op een aantal scholen in het 
Gooi, kreeg ze een baan op de Hogeschool 
Utrecht. Aanvankelijk als docent Duits maar 
later ook in tal van andere functies. “Ik be-
moeide me overal mee want wilde het beste 
voor onze studenten. Dat leidde er toe dat ik 
uiteindelijk ook bedrijfseconomie gaf want dat 
was een van de knelpunten.” Ook deed ze in 
het kader van de verplichte bijscholing allerlei 
aanvullende cursussen van studiebegeleiding 
tot schoolcounselor, als het maar in het peda-
gogisch belang van haar studenten was.

Jarenlang was ze studiecoördinator, een func-
tie waarbij ze studenten die om de een of an-
dere reden niet aan hun studie-eisen konden 
voldoen weer op de rit zette. “Ik vond dat heel 
boeiend. Het konden studenten zijn die waren 
vastgelopen door persoonlijke omstandighe-
den of de boel hadden laten sloffen maar het 
hoefde lang niet altijd negatief te zijn. Iemand 
die tijdens zijn stage een baan krijgt aangebo-
den doet het juist erg goed. Maar het is wel iets 
om over na te denken want een baan en daar-
naast afstuderen is geen gemakkelijke opgave.” 
 
De mens die verder wil
Na haar pensionering besloot Mone al haar 
ervaring en vaardigheden niet zo maar verlo-
ren te laten gaan. En zo ontstond het idee voor 
Moiré Coaching. “Ik ben gezond en vol ener-
gie en ik werd her en der ook gevraagd. Ik doe 
veel verschillende dingen maar het gemeen-
schappelijke element is de mens. De mens die 
verder wil. Ik ben geen zweverig type maar 
juist heel realistisch en optimistisch. Mijn ma-
nier van coachen: Dit is het leven, hier sta je. Je 
wilt ergens naar toe of ergens blijven of je moet 
afscheid nemen en daarin sta ik naast je.” Voor 
meer informatie kunt u kijken op www.moire-
coaching.nl.                             R.B.

Bedrijvigheid in en om Vreeland
Mone Pleus van Moiré Coaching
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Al enige tijd is het Sperwerveld niet toeganke-
lijk via de brug vanaf de Kleizuwe. Deze brug 
hoort bij het Plantagehuis aan de Kleizuwe en 
staat geregistreerd als Rijksmonument.

De Gemeente heeft de brug enige tijd gele-
den als onveilig betiteld en ontoegankelijk 
verklaard. Reden voor dorpsbewoonster en 
lid van de Dorpsraad Irmgard Michielsen om 
contact op te nemen met de eigenaar, Jonk-
heer P.C. Hooft, nazaat van de ambachtsheren 
van Vreeland en formeel nog eigenaar van de 
oude Vechtarm waar de brug overheen ligt. 
En dus eigenaar van de brug! Aan het Vree-
landse  restauratie-adviesbureau Monument-
in is gevraagd om de financiële mogelijkheden 
te onderzoeken en het herstel van de brug te 
begeleiden. Zij hebben de Dr. R. van Lutter-
velt Restauratie Stichting, bouwbedrijf Bon en 
Schumacher Schilders mede bereid gevonden 
om met vereende krachten dit herstel te reali-
seren. Begin november zijn de werkzaamhe-

den gestart, met als uiterlijke opleverdatum 
vrijdag 11 december 2015. De brug wordt op 
11 december, na afloop van de eindejaars-
viering van het Vreeland 750-jaar en voor-
afgaand aan de onthulling van het jubileum-
monument, door burgemeester Witteman 
geopend. Bijzonder is dat naast de Commis-
saris van de Koning (onder voorbehoud) ook 
jonkheer P.C. Hooft bij deze gelegenheid aan-
wezig zal zijn. U bent allen van harte welkom!

Brug Sperwerveld gerestaureerd

Daihatsu Cuore         bj 2002      50673 km  € 2350
Fiat 500                      bj 2011        56123 km  € 8450
Hyundai i10               bj 2011       20764 km   € 5950
Mini One 20              bj 2008      123000 km € 7850
Opel Meriva 2x         bj 2006       100335 km € 5950
Peugeot 107              bj 2011       46456 km  € 5650
Renault Twingo        bj 2013        15000 km € 7450
Seat Ibiza 1.2             bj 2007       139623 km € 4350
Volkswagen Passat   bj 2006        161704 km € 9150
Chrijsler Grand Voyager aut. bj 2008    131875 km  € 9950
Peugeot 107 aut.           bj 2008      20673 km  € 6150
Smart Fortwo  aut.        bj 2014       19403 km  € 8250
Fiat Panda aut.              bj 2013       20511 km  € 10450



De Aarde beweegt als een soort kosmische 
stofzuiger rond de zon. Door de zwaartekracht 
valt er met regelmaat gruis uit het heelal 
op Aarde, bijvoorbeeld rond 13 december 
wanneer er ’s nachts flink wat vallende sterren 
te zien zullen zijn. Meestal betreft het gruis 
dat zo klein is, dat niemand dat echt in de 
gaten heeft. Om voorbereid te zijn op grotere 
stukken puin, model lijnbus plus, wordt 
dagelijks de hemel afgespeurd. De truc is dat 
zulke brokstukken lijken te bewegen t.o.v. 
de sterren en door die beweging een tijdje te 
volgen kun je precies de baan van zo’n object 
vastleggen. Je kunt dus ook voorspellen of de 
Aarde ooit op een ongelukkig tijdstip de baan 
van het object kruist. Daarbij is recentelijk een 
vreemd voorwerp ontdekt. Het heeft de naam 
WT1190F, is hooguit een paar meter lang en 
koerst recht op de Aarde af. Op 13 november 
raakt het ons en verbrandt. Niets om ons zorgen 
over te maken; de inslag is waarschijnlijk 
boven Sri Lanka. Daar zullen ze gedurende een 
paar seconden een flinke vuurbal zien, maar 
de vraag is wel: wat is WT1190F? Het betreft 
een klein object en het is zeer waarschijnlijk 
hol, gezien de geringe dichtheid en het volgt 
een ronduit ongebruikelijke baan, langs een 
langgerekte ovaal. Vanwege de afwijkende 

baan zou het wel eens een overblijfsel van een 
oude rakettrap van één van de Apollo-missies 
naar de maan kunnen zijn, maar zeker weten 
doen we dat niet. Mocht er onverhoopt toch 
op 13 december een vreemd object in het 
Sperwerveld steken, kijk dan even of er een 
symbool van een Apollo-missie op staat.
De komende maand is ook goed om een 
drietal planeten in de gaten te houden. Op 
18 november kun je Venus, Mars en Jupiter 
mooi op een lijn zien staan. Kijk rond zes uur 
’s ochtends. Wanneer je ze nu iedere ochtend 
in de gaten houdt, kun je zien, dat Venus zich 
sneller verplaatst dan de andere twee planeten. 
En dat klopt, want Venus draait sneller om de 
zon dan Mars en Jupiter. 
Op 5 december zie je bovendien de Maan 
tussen Mars en Jupiter staan; die schijnt dit 
jaar tijdens Sinterklaas niet door de bomen, 
maar tussen de planeten door. En tenslotte, 
de jaarlijkse voorspelling voor de ijsclub 
Vreeland. Het aantal zonnevlekken op de zon 
is langzaam aan het afnemen, het maximum 
zit er op en dat betekent dat de zonne-activiteit 
iets afneemt. De kans op koudere dagen neemt 
daarmee toe. Het zal dit jaar nog niet top zijn, 
maar de komende twee/drie jaar wordt het 
alleen beter. Mijn voorspelling is nog steeds, 
dat de kans op een 11-stedentocht het grootst 
is in 2018.                    H.L.

Hemel boven Vreeland
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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

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

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

www.borduurstudiohetgooi.nl

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

Italiaanse koff ie
Ontbijt & Lunch

Catering & 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

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

Schilderijen, prenten enz.
Onze winkel is geopend op woensdag t/m vrijdag 

van 10.00 tot 18.00 uur. 
Zaterdag zijn wij van 10.00 tot 16.00 uur geopend.

Rijksstraatweg 111, 1386 JH Baambrugge 
Telefoon 0294 291 991

Het wordt drukker en drukker tijdens de 
Yogales op dinsdag in ons Dorpshuis. Om 
iedereen de ruimte te geven en weer nieuwe 
aanmeldingen mogelijk te maken breidt het 
Cursusproject uit. Vanaf nu is er les tijdens 
twee uur: van 12.15 – 13.15 uur en van 13.30 – 
14.30 uur.  Heerlijk ontspannen na inspannen. 

Eerst proberen of het 
wat voor u is? Schrijf 
dan in voor drie proef-
lessen! Meer informa-
tie en opgeven: via het 
programmaboekje, www.cursusprojectloe-
nen.nl of bel 0294-232325 Ciska van Leusden.

Yoga in Vreeland uitgebreid

Zondagmiddag 22 november zal het 20-kop-
pige gemengde kamerkoor Vreeland Vocaal 
onder leiding van dirigent Robert Hoving de 
Petite Messe Solennelle van G. Rossini  ten ge-
hore brengen in de grote kerk in Vreeland. Als 
solisten treden op Risako Kurosawa (sopraan), 

Annemiek van Zeben (alt), Leon van Liere 
(tenor) en Coert van den Berg (bas). Marcus 
Hadulla speelt op piano en Rienk Bakker het 
harmonium. Het concert begint om 15:00 uur. 
Kaarten zijn €15,00 (in voorverkoop €12,50 
via vreelandvocaal@gmail.com). 

Vreeland Vocaal zingt Rossini!

Geheimzinnige geluiden klinken vanuit het 
Kruithuis, het nieuwe informatiecentrum van 
Natuurmonumenten bij Fort Kijkuit, aan het 
einde van de Kleizuwe. Volg de geluiden en 
ontdek bijzondere schatkisten. Of verken de 
omgeving vanaf de kazemat.. Aan de achter-
zijde hiervan leidt een cortenstalen trap naar 
het met gras begroeide dak, van waaraf een 
mooi uitzicht is op het Hilversums kanaal en 

de Horstermeer. Dit fort maakte dan ook deel 
uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, en als 
je op het dak staat zie je ook hoe gunstig de lo-
catie van het fort is: het beschermde de toegang 
naar de Kleizuwe, de belangrijke oost-westver-
binding voordat de provinciale weg er was. Een 
leuk en informatief uitje dus, dit gloednieuwe 
infocentrum. Openingstijden: maandag t/m 
donderdag 8.30-17 uur, vrijdag 8.30-12 uur.

Spannend infocentrum bij Fort Kijkuit

Kerstmarkt vervolg van pagina 1
Eigentijds
Naast de traditioneel terugkerende onder-
delen is er dit jaar ook ruimte voor nieuwe 
initiatieven. Zo komt er een springkussen op 
Duinkerken, een bierbar en kunnen kinderen 
een rondje paardrijden. Fotografe Chantal van 
Kollenburg is op de markt aanwezig met een 
kleine en tijdelijke studio. Zij maakt ter plekke 
portretfoto’s van je kind(eren) die daarna af-
gedrukt kunnen worden of als persoonlijke 
kerstkaart gebruikt kunnen worden.

Lampionnenoptocht 
Dit jaar worden alle kinderen uitgedaagd 
om een zo mooi mogelijke lampion te ma-
ken voor de lampionnenoptocht waarmee de 
Kerstmarkt wordt afgesloten. Onder leiding 
van Muziekvereniging de Vecht loopt de op-
tocht door het dorp richting de kerk waar de 
afsluiting van het feestjaar Vreeland 750 plaats-
vindt. Meer informatie over de lampionnen-
knutsel-wedstrijd leest u in de Kinderpost. 
Alle info en aanmelden voor een kraam via 
kerstmarktvreeland.nl
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Lieve kinderen van Vreeland,
Jullie hebben weer een volle maand achter de 
rug met veel leuk en leerzame dingen. Zo was 
er Halloween, de Kinderboekenweek en zijn 
jullie weer met de actie schoenmaatjes bezig 
geweest. Isis heeft  een mooi gedicht geschre-
ven en in deze kinderpost is er ook een oproep 
voor een wedstrijd!             Veel leesplezier!

Halloween
Hi from the us of a!
Vandaag gaan we jullie over Halloween vertel-
len. Op Halloween ga je verkleed langs de deu-
ren en zeg je ‘trick or treat’ en dan krijg je heel 
veel snoep. Net als bij Sint Maarten. Ik was 
verkleed als Supergirl en Milou als Wonder 
Woman en Diek als cowboy. Op school kregen 
we een halve dag vrij en liepen we in een Hal-
loween parade en hadden we een party in de 
klas. Mensen versieren hun huizen en tuinen 
met pompoenen, spoken, heksen en skeletten. 
Bij ons in de buurt was er zelfs een spookhuis 
waar je in mocht. Het was superleuk en we 
hebben heel veel snoep gekregen!! Groetjes 
van Milou en Lupine en Diek

Tekening over Halloween, 
Fien (8 jaar)
<kinderpost_halloweentekening.jpg>

Kinderboekenweek 
“raar maar waar”
Het thema van de Kinderboekenweek 2015 
was: raar maar waar! De leerlingen uit groep 
5 hebben in dit thema een opstel geschreven. 
Een raar, maar NIET waar verhaal geschreven 
door Jasmijn & Tess uit groep 5

Het wolkenkasteel 
door Jasmijn
Er waren eens twee meisjes hun namen waren: 
Sterre & Fleur. Maar ze waren geen gewone 
meisjes want ze waren twee kleine feetjes. En 
hun moeder was super mooi en haar naam 
was Anemalisia. Ze hadden een leuk en ge-
zellig leven. Ze hadden alle drie een pony een 
voor Sterre en een voor Fleur en een voor hun 
moeder Anemalisia. En zij had natuurlijk het 
allergrootste paard. De kinderen hadden een 
leuk leven maar toen ze groter werden begon-
nen ze zich te vervelen. Dus toen gingen Sterre 
en Fleur weglopen. Na een dag raakte hun 
moeder bezorgd dus ze ging hun snel zoeken. 
Maar ze vond Sterre en Fleur niet. Een paar 
jaar later waren Sterre en Fleur teruggekeerd 
naar het wolkenkasteel. En hun moeder was 
super blij en ze leefden nog lang en gelukkig.

Het eenzame konijntje maar 
toch gelukkig door Tess
Er was eens een konijntje ze was eenzaam en 
alleen. Op een dag maakte ze een wandeling. 
Ze dacht ik wil een vriendje of vriendinne-
tje. Ze dacht ik ga op zoek naar een vriendje 

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
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of vriendinnetje. Dus zo ging ze op zoek. Op 
eens zag ze een slurf ze misschien wil hij mijn 
vriendje zijn dus vroeg ze wil je mijn vriendje 
zijn. De olifant zei ik zou het wel willen maar 
jij bent zo klein en ik zo groot. Dus ging het 
konijntje verder. Toen zag het konijntje een 
hele lange nek het konijntje dacht misschien 
wil dat mijn vriendje zijn. Dus vroeg het ko-
nijntje wil je mijn vriendje zijn. Ja ik zou het 
wel willen maar ik ben zo lang en jij zo kort! 
Dus ging het konijntje verder. Toen hoorde het 
konijntje een paard hinniken. Toen vroeg het 
konijntje wil je mijn vriendje zijn. Ik zou het 
wel willen maar ik kan zo hard rennen en jij 
ook wel maar ik harder! Dus ging het konijntje 
verder. Toen hoorde het konijntje de biggetjes 
knorren. Dus het konijntje dacht misschien 
willen zij mijn vriendje zijn. De dikste big zei 
ik zou het willen wij zijn alles eters maar konij-
nen niet. Dus ging het konijntje verder. Opeen 
botste het konijntje tegen iemand aan. Het zat 
tegen een boom. Toen stond het konijntje op. 
Het konijntje zag een ander konijntje het was 
een jongetje. Het konijntje vroeg stotterend 
wwwwwwil je mijn vriendje zijn. Het jonge-
tje zei ja. Het jongetje stotterde wwwwil wil je 
verkering met me. Het konijntje zei ja!!!! En 
toen gingen ze zoenen!! En toen gingen ze 
eindeloos samen spelen. Ze gingen ook samen 
eten en slapen.

Schoenendoos actie
Wij doen mee met de schoenendoos actie om-
dat we het belangrijk vinden dat kinderen in 
Afrika ook es verwent worden. De kinderen 
van groep 1 tot 4 kregen een schoenendoos 
en een formulier mee. Maar wij zitten in groep 
acht dus we moesten een formulier vragen aan 
juf Conny. In onze schoenendoos hebben wij 
dingen gedaan die nodig zijn voor kinderen in 
Afrika. Wij hebben dit er in gedaan: schrift jes, 
potloden, puntenslijper, een klein knuff eltje en 
een kleurboekje. Dat de kinderen er in Afrika 
veel aan hebben. 

Elisabeth en Nadine 

Arm en Rijk
Jij bent arm en ik rijk.
Waarom ben jij arm en ik rijk?
Wat heb jij gedaan dat ik niet heb gedaan?
Dat zijn vragen van mensen.
We zijn toch van het zelfde soort? 
Of we nou blank zijn of donker 
het maakt niet uit.

Maak daarom geen oorlog later, 
want iedereen is hoe iedereen wil zijn. 
En is dat niet zo?
Maak het dan zo!
Want iedereen is goed zoals die is.
Of hij nou arm is of rijk.
Het maakt niet uit.
Geef mensen eten of geld.
Jij kan dat weggeven en de ander 
het gebruiken.
Doe het want dan heb jij en de 
ander een goed gevoel.
Waarom is er oorlog in de wereld, 
de mensen worden arm en andere rijk.
Er zijn altijd wel arme in de wereld, 
en altijd wel rijke.
Jij weet niet hoe het is om arm te zijn, 
een ander wel.
Kinderen slapen in dozen.
Wij in bedden.
Kinderen eten van de vuilnisbeld of soms niks.
Wij gaan 10 minuten met de auto en dan 
komen we bij de C1000, Jumbo of de 
Albert Heijn.
Maar waarom, omdat ze anders zijn?
Omdat ze jood, gelovig of donker zijn?
Ja, mensen vinden sommige gelovige 
niet aardig.
Daardoor komt er oorlog en honger 
en geen geld meer.
Arme worden steeds armer, 
en rijke worden steeds rijker.
Kom op voor andere, want dan maken 
we samen de wereld mooier.

Isis, groep 7

Knutsel een kerst-lampion 
wedstrijd
Wat: maak de mooiste kerst-lampion van 
Vreeland
Wanneer: vrijdag 11 december is er weer 
kerstmarkt in Vreeland! Van 3 uur tot 7 uur 
is het dorp omgetoverd tot een gezellig kerst-
dorp waar voor de kinderen van alles te doen 
en te beleven is. De Kerstman en zijn rendier 
komen langs, er kan geknutseld worden en 
er is een springkussen. De markt eindigt met 
de zelfgemaakte lampionnen optocht voor de 
kinderen.
Hoe: knutsel je allermooiste kerst-lampion. 
Gebruik papier, lijm, stift en, verf, alles mag
Wie: de wedstrijd is voor alle kinderen van 
Vreeland en de leeft ijdscategorieën zijn: 0 – 3 
jaar, 4 - 5 jaar 6 – 8 jaar, 9 – 12 jaar, 12 jaar en 
ouder.
Niet vergeten: neem je sint-maarten lampion 
lichtje mee of vraag je ouders of ze er 1 willen 
kopen bij Aloys!

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.

Wo, vr en za van 11.00 - 17.00 uur
en alle dagen welkom via 06 - 10654363
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Neem een kijkje op:
www.hoorspelfabriek.nl

Voor meer informatie:
www.hoorspelfabriek.nl
Voorstraat 21, Vreeland
tel: 237304

Dodaarslaan 10-14, 1241 XJ Kortenhoef
035 - 656 20 32, info@wijnkoperijdemeenthof.nl

www.wijnkoperijdemeenthof.nl

Dames - Herenkapsalon  

Sinterklaas en Pieterman, 
wij van Belleza laten 
weten dat u ook hier 

uw cadeautjes kopen kan! 

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

Een hartelijk ontvangst op Boterweg 8 en een 
lekkere borrel in het atelier op nummer 6. 
Mariella vertelt meteen bevlogen over haar 
ontmoeting met Vreeland en het huis, haar 
liefde voor het water en haar “dikke-vrouwen” 
beeldhouwwerk. 
De familie Van Rijn heeft een aantal omzwer-
vingen gemaakt: de kinderen, Thomas (26) 
en Jennifer (29) zijn geboren op Curaçao en 
opgegroeid in Brabant. In 2013 is Brabant ver-
ruild voor Loenen aan de Vecht.
Na haar scheiding stond Mariella voor de keu-
ze: terug naar Brabant of blijven in deze regio. 
De magie van de Vecht had Mariella inmid-
dels gegrepen, dus het besluit was snel geno-
men: een nieuwe start in Stichtse Vecht onder 

haar meisjesnaam Vink. Een korte zoektocht 
leidde naar  Boterweg 8, met het bijhuis aan 
nummer 6. Mariella noemt de ontmoeting 
met Vreeland en de Boterweg liefde op het 
eerste gezicht. Sinds april woont ze in het huis 
en ondertussen is het atelier ook ingericht. 
Een heerlijke plek waar niet alleen logees van 
harte welkom zijn, maar waar Mariella straks 
in de wintermaanden weer aan haar beeld-
houwwerk kan beginnen. Niet alleen het huis, 
maar ook Vreeland bevalt erg goed. “Het voelt 
als een warm bad om in Vreeland te wonen. 
Iedereen is erg open, vriendelijk en behulp-
zaam. De oliebollen actie in oktober! Wat een 
mooi voorbeeld van een dorp met een goed 
hart!”           W.T.

Aan tafel bij....

Op de borrel bij Mariella van Rijn - Vink

Aan tafel bij....

Terug van een indrukwekkende reis. World-
teacher in Ghana om directeuren te helpen 
met hun leiderschap. Met geen pen te be-
schrijven, niet in woorden uit te drukken. 
Twee weken kunnen zien, horen, ruiken en 
proeven hoe het leven in Ghana eraan toe-
gaat. Klassen gezien van 40 tot wel 120 kin-
deren. In een klaslokaal zonder materialen. 
Met z’n drieën of soms met z’n vieren in een 
schoolbankje. In de kleuterklas met 80 kin-
deren op de grond. Zonder speelgoed. 35 
graden. Open ramen. Herrie uit andere klas-
sen. De geiten lopen op het plein. Een ezel 
kijkt om het hoekje. Hongerige buikjes en 
nieuwsgierige blikken. ICT les met een krijtje 
op het versleten schoolbord. Kinderen wor-
den geslagen met stokken, naar de wc gaan 
in het maïsveld. Een doodziek meisje ligt in 
een lemen hutje op de grond. Wij lopen er 
langs. Onderweg vanuit school voor een be-
zoek aan de chief van het dorp. Haar ouders 
hebben geen geld voor medicijnen. Terug op 
school laat dit beeld ons niet los. We zamelen 
geld in. Tegen de principes van Edukans, wij 
brengen immers geen materiële zaken, maar 
kennis. We doen het toch, vanuit ons men-
selijk moraal. Ik breng het geld achterop de 
scooter van een teacher naar het gezin. Ze ligt 
op de grond en moet overgeven. Het meisje 
neemt mijn plaats in op de scooter. Doodziek. 
Naar het ziekenhuis met de teacher. Ik neem 
zijn klas over. Twee uur later zijn ze terug. 
Met medicijnen. De volgende dag is ze weer 
op school. Nog niet helemaal beter, maar lie-
ver op school dan eenzaam op de grond in 

haar hutje. Vijft ien kinderen zijn dat jaar al 
overleden aan Malaria. Wij hebben er één 
gered. Voor vijf euro. Vechtend tegen de tra-
nen begeleiden we de teachers. Zij zuigen alle 
informatie die wij ze geven op. Headteachers 
leren leiderschap, teachers leren over active 
learning. Lange dagen vol met indrukken, 
emoties, voorbereidingen en creatief denken. 
We praten over onze ervaringen, over de ma-
nieren waarop we kunnen helpen. Materialen 
worden gemaakt. Flesdoppen gespaard, alles 
om de lessen concreter te maken. Om half 
elf duiken we doodmoe ons bed in. Om vier 
uur worden we gewekt door de moskee. Om 
half zeven ontbijten we. Over hobbelige we-
gen richting de scholen. Kinderen drommen 
om ons heen. Lachen om de foto’s waar ze zelf 
op staan, verwonderen zich over onze blanke 
huiden. Zingend beginnen zij hun dag. Tus-
sen de middag eten we kip met rijst. Een 
paar hapjes. De rest wordt verdeeld onder de 
hongerige kinderen. Een week in Tamale, een 
week in Gambaga. Veel te kort. Ze moeten 
het nu zelf gaan doen. Maar we komen terug. 
Volgend jaar is er weer een reis. Alle beetjes 
helpen…

Lezers schrijven  
Juf Sandra als werelddocent in Ghana
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Voor een verrassend assortiment:
- BOERENKAAS - NOORD-HOLLANDSE KAAS
- GEITEN KAAS - BUITENLANDSE KAAS
- MINDER VETTE KAAS - MINDER ZOUTE KAAS

Wij zijn al ruim 20 jaar te vinden op de Fetha in Vreeland, 
elke donderdag van 8.30 tot 12.30 uur.

De lekkerste kaas 
komt uit Stolwijk

www.kaashandeldevries.nl 

SPRING MAAR ACHTEROP, 
OP DEZE CORTINA U4

€ 529.-
      

  
KROON TWEEWIELERS            

NEDERHORST DEN BERG 0294-253646
WWW.KROONTWEEWIELERS.NL

In de gezellige keuken van Hans en Ankie Bots 
is er prachtig uitzicht op de Van Leerbrug. Ter-
wijl Hans als een volleerde barrista koffie maakt, 
praten we samen met Jannie van Kooten over 
de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Thuiszorg 
(VPTZ). Jannie is regiocoördinator Stichtse 
Vecht van de stichting, Hans en Ankie zijn hier 
vrijwilligers. 

Hans wilde na zijn pensionering vrijwilligers-
werk doen. Min of meer toevallig kwam hij 
een folder tegen van de stichting VPTZ. Dat 
werk sprak Ankie en hem direct aan en zij be-
sloten om zich in te zetten voor dit bijzondere 
werk.  Ruim 70% van de mensen wil in zijn of 
haar eigen huis sterven. Vooral voor alleenwo-
nenden is dat niet gemakkelijk te realiseren; er 
zijn niet altijd voldoende mensen die kunnen 
helpen. Ook voor mantelzorgers is de laatste 
levensfase voor degene voor wie zij zorgen een 
moeilijke periode. De zieke kan niet altijd al-
leen gelaten worden en de verantwoordelijk-
heid kan zwaar wegen. In dergelijke situaties 
kan een vrijwilliger ingezet worden. Dat kan 
af en toe een uurtje zijn, maar soms is het no-
dig dagelijks een aantal uren aanwezig te zijn. 
Als er zoveel hulp nodig is, zijn er meestal 
meerdere vrijwilligers die elkaar afwisselen. 

Verpleegkundige hulp wordt geboden door 
de thuiszorg, vrijwilligers vullen dat aan. De 
hulp van de vrijwilliger kan heel praktisch 
zijn, zoals ondersteunen bij het lopen naar het 
toilet of eten maken. Maar ze kunnen ook met 
de stervende of de mantelzorger praten over 
onderwerpen als angst voor de naderende 
dood of afscheid nemen. Jannie vertelt over 
de organisatie. Ze voert met mensen die zich 
aanmelden als vrijwilliger eerst een gesprek 
over hun motivatie. Daarna volgt iedereen een 
basiscursus van negen weken, waarin prakti-
sche vaardigheden worden geleerd, maar ook 
aandacht is voor de verschillende kanten van 
stervensbegeleiding. Er wordt benadrukt dat 
geheimhouding belangrijk is. Na de basiscur-
sus zijn er vervolgcursussen, bijvoorbeeld over 
communicatie, veiligheid, hygiëne en het stel-
len van grenzen door de vrijwilliger. Als een 
stervende of een mantelzorger behoefte heeft 
aan ondersteuning door een vrijwilliger, komt 
Jannie langs voor een kennismakingsgesprek 
en informeert naar de wensen. Soms wil de 
zorgvrager liever een vrijwilliger uit een ander 
dorp, of is er een voorkeur voor een man of 
vrouw. Jannie probeert voor elke situatie een 
passende vrijwilliger te vinden. Bijna altijd is 
er binnen een dag een vrijwilliger beschik-
baar. Deze zorg is overigens geheel gratis. 
Hans is erg enthousiast over dit werk. Hij is 
vooral geraakt door gesprekken over spiritu-
ele onderwerpen. Praten over de dood en hoe 
je daarmee om kunt gaan is voor Hans een 
verrijking. “Het is prachtig om iemand te hel-
pen om rust en berusting te vinden. Het is een 
voorrecht om naast iemand te mogen staan in 
deze fase van het leven.” Wilt u meer weten 
over de Stichting Vrijwillige Palliatieve Thuis-
zorg? Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger of 
wilt u zorg vragen? Binnenkort is er een infor-
matie avond in het Dorpshuis.          M.S.

Zorg in de laatste fase van het leven

Vrijdagavond 30 oktober jl. kwamen de 
vrijwilligers van de Oliebollen bakkers in ‘t 
Kampje te Loenen bij elkaar om dit jaar de ak-
tie af te sluiten onder het genot van een hapje 
en een drankje.
De vrijwilligers werden door het bestuur toe-
gesproken en bedankt voor hun enorme inzet. 
De uitkomst van het maken en bakken in de 
loods van sloepenverhuurbedrijf Ariadne te 
Nieuwersluis en de verkopen waren dit jaar 
erg goed. Er zijn ruim 27.000 oliebollen huis 
aan huis verkocht en daar was het bestuur erg 
blij mee want we kunnen volgend jaar de se-
nioren uit de dorpen Nigtevecht, Vreeland, 
Loenersloot, Loenen en Nieuwersluis weer een 
fijne dag bezorgen.
De senioren uit Vreeland zijn op pad gegaan 

naar Ter Wolde en Deventer en hebben zich 
in de omgeving goed vermaakt, het organisa-
tiecomité had hier een mooie lokatie gevon-
den waar heerlijk is gegeten en gedronken. Zij 
gingen zeer tevreden huiswaarts. De ruim 250 
senioren uit alle kernen kunnen hier weer een 
heel jaar op teren en zij kijken al weer uit naar 
het ‘dagje-uit’ volgend jaar. Het gaat zeker 
weer lukken gezien de goede verkoop van de 
oliebol aktie dit jaar. 
Tijdens de bijeenkomst in ‘t Kampje te Loenen 
hebben de vrijwilligers nog lang nagesproken 
over de gezelligheid, saamhorigheid en activi-
teiten die ze met elkaar weer hebben beleefd 
en namen allen afscheid met de woorden: tot 
volgend jaar.
Namens oliebollenaktie Loenen/Nieuwersluis

Oliebollenaktie weer succesvol afgesloten

Op vrijdag 27 november draait in het Film-
huis de fi lm Still Alice.
De fi lm is geregisseerd door Richard Glatzer 
en Wash Westmoreland met Julianne Moore, 
die voor haar rol een Oscar won, Alec Bald-
win en Kristen Stewart’.
Alice Howland (Moore) is een 50-jarige do-
cent taalkunde aan de Harvard-universiteit. 

Op het toppunt van haar carrière krijgt ze 
te maken met het verval van haar geheugen. 
Ze wordt gediagnosticeerd met de ziekte van 
Alzheimer en moet als sterke onafh ankelijke 
vrouw zien om te gaan met de gevolgen van 
deze diagnose die haar leven drastisch zal 
veranderen. 
Filmhuis Loenen is gevestigd in de Vecht & 
Angstelkerk, Rijksstraatweg 139. Aanvang is 
om 20.00 uur en de toegang is gratis.

Filmhuis Loenen



Tom de Groot gaf in de vorige editie van De 
Vreelandbode het stokje door aan Herman 
Oggel. Herman woont met zijn Mia – beiden 
zijn 70 jaar – aan het eind van de Bergseweg, 
dus bijna in Overmeer. Ik ben benieuwd naar 
de relatie tussen Tom en Herman. Die wordt 
al snel duidelijk. Beide mannen bezoeken we-
kelijks de  Vecht en Angstel Kerk in Loenen. 
Na de vele verhuizingen van Herman en zijn 
vrouw Mia en hun drie kinderen, zijn ze bij 
deze kerk uitgekomen. 

Ik interview het stel in de serre van hun prach-
tige huis in de bocht van de Vecht. Het is net 
of we buiten zitten. Mia schenkt thee. Met het 
uitwerken van het interview moet ik vaart ma-
ken, want Herman en Mia vertrekken twee da-
gen na ons gesprek naar Zuid-Amerika, waar 
ze samen een rondreis gaan maken. Vlak voor 
Kerstmis komen ze weer thuis om met hun fa-
milie, Elise (47), Peter (46), Martijn(40), hun 
partners én inmiddels 6 kleinkinderen Kerst te 
vieren. Dat er kleinkinderen waren had ik al be-
grepen. In de tuin aan het water staat namelijk 
een glijbaan.
Herman en Mia hebben een interessant leven 
gehad waar veel over te vertellen is. Eigenlijk 
zou je er een boek over kunnen schrijven. 
Herman komt uit  Zeeuws-Vlaanderen en Mia 
uit Limburg. Mia: “Ik zie je al denken ‘twee ge-
loven op een kussen daar slaapt de duivel tus-
sen’. Dat geldt niet voor ons. Ik was katholiek, 
maar ben ook gereformeerd geworden. Dat 
was wel even wennen vroeger. Ik rookte in die 
tijd nog en het bleek dat ik op zondag geen si-
garetten mocht kopen!”

Liefde in Hilversum 
Het stel ontmoette elkaar in Hilversum, of all 
places. Herman studeerde daar elektronica aan 
de Rens & Rens Academie, een particuliere 
school. Mia was door haar tante, een non die 
werkte in de Hilversumse zwakzinnigeninrich-
ting Nieuwenoord, nu Amerpoort, weggehaald 
van de boerderij in Limburg om een opleiding 
tot verpleegster te volgen. Zo ontmoetten ze el-
kaar in een kroeg in Hilversum. Op hun 23ste 
traden ze in het huwelijk en al snel kreeg de car-
rière van Herman een enorme vlucht. 

Internationale carrière 
Herman: “Ik kreeg een baan bij het Amerikaanse 
bedrijf NCR – National Cash Register. Door 
mijn IT opleiding werd ik aangenomen omdat 
in die tijd de mechanische kassa’s vervangen 
werden door elektronische kassa’s. In die tijd 
was een computer zo groot als deze serre. Nu 
zit het geheugen van zo’n computer in een iP-
hone. We woonden toen in Utrecht, waar ook 
Elise, Peter en Martijn zijn geboren. Daarna 
kwam ik terecht bij Digital Equipment Corp 
(DEC) waar ik 22 jaar heb gewerkt.” Mia: “Ik 
heb eigenlijk nooit kunnen werken. Als je met 
drie kinderen in het buitenland zit en een man 
die altijd op reis is, heb je al je tijd nodig om 
hen te begeleiden. In die  22 jaar hebben we in 
Engeland, België, en in Zwitserland gewoond 
bij het meer van Genève. We hebben wel goed 
onze talen geleerd. In België heb ik nog de 
middelbare school gevolgd in Leuven en me de 
Franse taal eigen gemaakt.” 

De Bergseweg 
Herman was vaak op reis en Mia draaide thuis 
het gezin. “Na 22 jaar begon het te rommelen in 
de directie en ik besloot op te stappen bij DEC. 
Ik werd al snel door een headhunter benaderd 
en kreeg een baan bij Sybase. Ik werd verant-
woordelijk voor de Europese servicedivisie in 
Europa. Dat betekende dat we terug gingen  
naar Nederland. Via mijn schoonzoon hoorde 
ik dat dit huis aan de Bergseweg te koop stond. 
Vanuit een taxi in Londen heb ik het gekocht. 
Toen moest ik Mia weer overhalen om te ver-
huizen. Die had haar draai gevonden in Genève. 
Voor haar was het een moeilijke beslissing.” 
Mia knikt instemmend. “Natuurlijk was ik ook 
verkocht toen ik deze mooie plek zag. Het leuke 
is dat onze kinderen nu allemaal in de buurt 
wonen. We hebben als familie een hechte band. 
Misschien komt dat wel, omdat we zo vaak ver-
huisd zijn. Nu is er rust op dat gebied.”

Echte Vreelanders 
Mia en Herman voelen zich inmiddels echte 
Vreelanders. Ze genieten van het dorpsfeest en 
de betrokkenheid hierbij van De Nederlanden. 
Met de bewoners van de Bergseweg hebben 
ze een hechte band. Eens per jaar organise-
ren ze met elkaar een barbecue. Doordat ze 
samen een EHBO cursus volgden, leerden ze 
ook meer Vreelanders kennen. Herman heeft 
na Sybase – waar hij tot 2000 werkte – nog 
verschillende banen gehad in de ICT. Op een 
gegeven moment heeft hij geïnvesteerd in een 
ICT startup in België. “Ik ben in dat bedrijf 
gestapt en we hebben het groot gemaakt wat 
resulteerde in samengaan met Terremark, 
een groot Amerikaans bedrijf in Miami. We 
waren gespecialiseerd in het hosten van ser-
vers en exploiteren van DataCenters.Toen 
we ‘www.nu.nl’ mochten hosten én een data-

door Marie-Anne van Stijgeren

Herman en Mia Oggel

Nigtevechtseweg 172 
3633 XX Vreeland

Mobiel 06-22992265

Schoonheidssalon Diane

Voor verschillende soorten schoonheidsbehandelingen.
Daarnaast voeren wij een uitgebreid assortiment 
schoonheidsproducten van het merk Webecos.

Op onze website kunt u terecht voor informatie, maar ook 
voor online afspraken maken en uiteraard onze webshop.

www.schoonheidssalondiane.nl

Kleizuwe 109a Vreeland
0623968804

JJP INTERIM & FINANCE
Qualifi ed in fi nancial processes

Komt u er niet uit of duizelt het u?
Zoekt u een betrokken persoon die voor u 
de puntjes op de i zet in de fi nanciële chaos?

Voor vakkundig en professioneel fi nancieel advies 
kunt u terecht bij mij. 
Voor meer informatie neem dan  contact op
 met onderstaand adres: 

www.jjpinterimandfi nance.nl - info@jjpinterimandfi nance.nl -
Boterweg 34, 3633 ER Vreeland - 06 506 23 101 
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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

Koersbal Vreeland bestaat volgend jaar 30 jaar en 
kan op donderdagmiddag nog leden gebruiken. 
Dus kom er bij !!
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center mochten bouwen op Schiphol zijn we 
doorgebroken. Als je over Schiphol vliegt zie 
je de naam Terremark nog op het dak staan. 
Er kwam al snel internationale belangstelling 
en uiteindelijk heeft het Amerikaanse concern 
Verizon – een groot telecom bedrijf – ons een 
paar jaar geleden gekocht.  Nu doe ik alleen nog 
freelance opdrachten waar ik voor gevraagd 
word. Ik heb nu eindelijk tijd om mijn boot op 
te knappen, lekker veel te zeilen, en te reizen 
met Mia. 
Tot slot vraag ik nog of zijn geloof zijn werk 

heeft beïnvloed. Uiteindelijk heeft Herman al-
tijd veel mensen aangestuurd. Herman: “Het is 
voor mij de basis van mijn normen en waar-
den. Hoe ga je met de ander om. Kun je zien 
wat er bij hem leeft. Hoe kun je hem tot zijn 
recht laten komen. Hoe ga je om met ontslag-
rondes. Respect voor de medemens is voor mij 
het allerbelangrijkste! En weet je, toen wij na 
al die jaren in het buitenland terugkwamen in 
Nederland, moesten we ook weer inburgeren.”
Herman geeft het stokje door aan zijn buurman 
Maarten Verhoeven!

Wat een mooi jaar was het voor de Vreelanders 
en de molenaars van Korenmolen de Ruiter. 
Onder andere heeft de molen in mei op mo-
lendag de tentoonstelling “750 jaar (en lan-
ger) malen” gehad. Tijdens de Middeleeuwse 
dag hebben de molenaars samen met Govert 
Schouten meer dan genoeg broodjes gebak-
ken, natuurlijk van het eigen meel! Nico had 
er zelfs ’t Muelen-bakhuus voor gemaakt met 
een echte pizza oven van Robuustwonen. Er 
kwamen heerlijke broodjes uit deze oven, 
maar niet genoeg voor alle deelnemers aan 
het dorpsdiner. Gelukkig mochten we ook 
gebruik maken van de ovens van een lokale 
ondernemer en een oven van een van de orga-
nisatoren. Het was een super samenwerking, 
nog bedankt daarvoor.
Zaterdag 28 november is er op de molen een 

snertmiddag voor de Vrienden van de molen, 
dan vertellen de molenaars wat er dit jaar op 
de molen is gebeurd en door de molenaars 
is gedaan. U kunt altijd nog vriend worden! 
Anders zien de molenaars u graag op de 
kerstmarkt op 11 december! Dan kunt u ook 
het overheerlijke molen-kerststolpakket be-
stellen.

Activiteiten Molen de Ruiter

Ook voor cadeautjes voor de feestdagen hoeft 
u Vreeland niet uit. De Vreelandbode ging op 
onderzoek naar wat de aanraders zijn voor uw 
inkopen bij de diverse winkeliers en onderne-
mers. 

Nico Perdijk van Molen de Ruiter tipt zijn 
laatste ontwerp: een boodschappentas door 
hemzelf gemaakt van gebruikt zeildoek dat 
voor de wieken is gespannen. De molenwin-
kel heeft er een duurzame en hippe ‘molen’tas 
bij. Maar natuurlijk kunt u hier elke zaterdag 
ook een feestpakket samenstellen met bijvoor-
beeld (kruidkoek)meel, honing, olijfolie of het 
Vreelandboek. 
Pauline van der Hoeden van In&Oud heeft 
echt voor elk wat wils: van sieraden, tassen of 
kleding tot fantastische lampen, olie of oester-

messen. Helaas stopt zij met haar winkel be-
gin volgend jaar. Alle reden dus om nu nog te 
profiteren van dit super leuke winkeltje waar 
uw cadeaus ook nog eens  spectaculair worden 
ingepakt! Zij tipt voor de feestdagen het boek 
‘Over elfjes en kogelgaten’ door de Vreelandse 
fotografe Nicole Franken. Samen met journa-
list Anneke de Bundel reisde zij naar ver- en 
afgelegen gebieden voor indrukwekkende re-
portages in woord en beeld. Nicole zal tijdens 
de kerstmarkt haar boek signeren. 

Saskia van Beusekom tovert haar sfeervolle 
winkel Saskia Brocante boordevol brocante, 
kunst en woon- en tuindecoraties 4, 5, en 6 
december, en 11,12 en 13 december weer om 
in uitbundige kerstsferen. Een ideale plek om 
een bijzonder cadeautje te scoren. Denk aan 
een antieke tuinvaas, een zelfgemaakte kerst-
krans, schattige engeltjes voor in de boom of 
een antieke piek of mooi bewerkte kerstbal. Bij 
Aloys Hageman in de Dagwinkel vindt u altijd 
een cadeau: een pakket lekkere streekproduc-
ten, een mooi tijdschrift, doos bonbons of bos 
bloemen, u grijpt hier nooit mis. Tot slot is de 
Vreelandse kerstmarkt op vrijdag 11 decem-
ber natuurlijk ook de ideale plek voor uw in-
kopen voor de feestdagen. Dit geldt voor ons 
allemaal: koop (en eet) lekker lokaal!

Doe uw sint en kerstinkopen lekker lokaal



“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

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
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Marlies Cordia

Auke Hulst, ‘Slaap zacht Johnny Idaho’.
Eerder verscheen ‘De kinderen van het woeste 
land’ van deze schrijver, een boek dat ik nog 
steeds in mijn hoofd heb. Dat is een semi au-
tobiografische roman over het opgroeien van 
een stel kinderen in een verwaarloosde omge-
ving. Een absolute aanrader!!!
Maar deze Johnny Idaho is volledig andere 
koek. Hier hebben we een science fiction-
achtige roman. De Johnny uit de titel is een 
Amerikaanse tiener die bij een afgrijselijke 
ontploffing in een gebouw zwaar gewond 
wist te ontkomen, maar dood verklaard is. 
Het blijkt inmiddels in de wereld een enorme 
puinhoop te zijn, Europa ligt er smeulend bij, 
maar in de Stille Oceaan zijn vier kunstmatige 
eilanden gemaakt, waar het leven kennelijk 
wel doorgaat.  Verkeer tussen die vier is bijna 
onmogelijk, Downside is voor de sloebers, de 
migranten, waar Johnny terecht komt en een 
illegaal bestaan vol gehossel en gerommel in 
de marge. Op het eiland Midlevel, voor de 
werkende middenklasse, woont de Japanse 
wetenschapster Hatsu die in een laboratorium 
op het eiland Upside probeert het gen voor on-
sterfelijkheid te ontdekken.
Naar blijkt, vooral gesubsidieerd door de stin-
kend rijke Willem Gerson, die op Executive 
woont, waar alleen de hele rijken wonen. 
Willem is stervende en heeft er dus alle belang 
bij dat Hatsu opschiet met haar onderzoek. 
Deze drie hoofdpersonen lijken in het begin 
niets met elkaar van doen te hebben, maar 
gaandeweg blijken ze diep met elkaars le-

ven verweven te zijn. 
Ingebrachte chips, 
web-lenzen, het lijkt 
een niet al te verre 
toekomst te zijn waar-
in ze leven, maar wat 
mij betreft een niet 
zo jofele toekomst.  
Eigenlijk hou ik niet 
zo van science fiction, 
maar doordat Hulst 
zo goed in de perso-
nages kruipt en je zoveel van hun te weten 
komt, raak je steeds dieper in het verhaal. Ook 
in deze toekomst blijkt het verleden voor elk 
individu een factor van belang in zijn/haar  
leven. En door het kennen van dat verleden 
begrijp je steeds meer van het doen en laten 
van de drie personages. Het boek staat bol van 
verwijzingen naar andere romans, naar liedjes 
en vooral naar allerlei social media en inter-
netzaken. Het is duidelijk dat de schrijver die 
laatste twee linke soep vindt, maar ook niet 
totaal verwerpelijk.  Het is duidelijk dat de 
wereld die hij beschrijft gedomineerd wordt 
door de macht van bedrijven en dat hij goed 
heeft opgelet bij Joris Luyendijk. Maar waar ik 
in het begin het even een beetje moeilijk had 
vanwege het science fiction element, werd het 
zo spannend dat ik het boek niet kon wegleg-
gen. Spannender en mooier van taal dan De 
Cirkel van Dave Eggers. En ook een verhaal 
dat een mens aan het denken zet.

Het merendeel (2/3) van de inwoners van de 
gemeente Stichtse Vecht die meegedaan heeft 
aan een elektronische enquête staat positief 
tegenover de opvang van vluchtelingen bin-
nen onze gemeente. Dat blijkt uit een onder-
zoek dat na een motie van de gemeenteraad 
onder de inwoners is gehouden. 
In het oostelijk deel (Vecht- en plassenstreek, 
waar Vreeland onder valt) vindt bijna twee 
derde van de respondenten (64 procent) dat 
er in meer of mindere mate vluchtelingen in 
de gemeente mogen worden gehuisvest. De 
bewoners ten westen van het Amsterdam-
Rijnkanaal (o.m. Maarssen en Maarssen-
broek) oordeelden iets minder positief. Van 

hen geeft 53 procent een positief oordeel over 
de komst van asielzoekers tegen 47 procent 
die negatief oordeelden. Een groot deel van de 
inwoners vindt dat deze opvang grootschalig 
(vanaf 250 vluchtelingen) kan zijn. Voor het 
oostelijk gedeelte geldt dit voor 69 procent. 
Het onderzoek kent geen aparte uitkomst 
voor Vreeland. In totaal vulden zo’n 2.100 in-
woners van de gemeente het onderzoek in op 
internet. Dit is ruim 4% van de totale bevol-
king. De resultaten van een tweede onderzoek 
naar mogelijke locaties voor de opvang wordt 
binnenkort besproken in de gemeenteraad. 
Het hele rapport is te vinden op www.stichts-
evecht.nl/asielzoekers

Inwoners Stichtse Vecht positief over opvang

Op woensdag 16 december zullen de leden 
van muziekvereniging De Vecht weer langs 
de deur komen met chocolade kerstkransjes 
en papieren kerstengeltjes. Voor slechts € 1,- 
koopt u deze schattige kerstdecoratie.
Voor € 3,- per zakje en 4 zakjes voor € 10,- kunt 
u deze donkere dagen weer van onze kerst-

kransjes  genieten. U koopt hiervoor heerlijke 
chocolade, en bovendien steunt u er ook nog 
eens onze mooie vereniging mee. Mocht u nu 
al weten dat u grote aantallen wilt hebben, of 
dat u een bepaalde voorkeur heeft, stuur dan 
een e-mail naar info@muziekverenigingde-
vecht.nl  Tot 16 december!!

Kerstchocolade van MV De Vecht

Industriële vaten- en verffabriek Greif organi-
seert donderdag 19 november voor het eerst een 
Veiligheidsdag. De fabriek wordt in de middag 
stilgelegd zodat al het personeel mee kan doen. 

“We hopen de focus weer scherp te stellen met 
deze dag”, aldus organisator Guido Kwakkel. 
Greif organiseert voor haar werknemers door 
het jaar heen al cursussen over veiligheid.  

Veiligheidsdag bij Greif Vreeland



We gaan starten met freerunnen voor kids 
van 8 tot 12 jaar.  Leraar Jasper heeft er ontzet-
tend veel zin in en leert jou graag de basis van 
freerunnen en hoe je van daaruit vette tricks 
kunt leren. Als je het wilt uitproberen, je bent 
welkom! De eerste les is op vrijdag 11 decem-
ber van 17 tot 18 uur. De eerste 2 lessen zijn 
kosteloos.

Dit weekend is het weer zover: Sinterklaas 
komt naar Vreeland! Al tientallen jaren vindt 
de Sint Vreeland een van de leukste plaatsen 
om te bezoeken. Waar kom je nou zo feeste-
lijk aanvaren? In een prachtig versierde boot 
vol Pieten over de Vecht, met honderden vro-
lijke kinderen die je staan op te wachten op de 
wal. De kinderen zingen altijd uit volle borst 
sinterklaasliedjes mee met de muzikanten 
van Muziekvereniging De Vecht. De burge-
meester heet Sint altijd van harte welkom, en 
daarna loopt de hele stoet naar de plek waar 
de kindjes iets lekkers krijgen en persoonlijk 
door Sint en zijn pieten worden toegespro-
ken. In de jaren ’50 en ’60 vond deze feeste-
lijke ontmoeting in de kantine van Van Leer 
plaats. Dat is te zien op de oude foto. Er zullen 
nog heel wat lezers zijn die zichzelf of een be-

kende op deze foto herkennen! Later was de 
Sint-ontvangst in de Grote Kerk en al een heel 
aantal jaren gebeurt dit in het Dorpshuis. Daar 
is in 2011 de ‘nieuwe’ foto gemaakt. Toen was 
de Sintintocht extra feestelijk omdat Piet Age 
al 25 jaar Sint hielp. Hij werd toen gehuldigd 
als Gouden Piet en is dan ook in een gouden 
pak rechts op de nieuwe foto te zien. Ook dit 
weekend wordt vast weer onvergetelijk, als 
Sint op de Vrouwe Cornelia komt aanvaren, 
alle kinderhartjes vol verwachting kloppen en 
uit alle kindermondjes luidkeels de bekende 
sinterklaasliedjes klinken. Sommige dingen 
veranderen gelukkig nooit… Op de site van de 
Vreelandbode kunt u de volgende dag al foto’s 
zien en natuurlijk blikken we volgende maand 
even terug op deze Sintintocht.             J.J. 

Vreeland vroeger...

Sinterklaasfeest

...en nu

Freerunnen bij DOS
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Vier op de tien Nederlanders voelen zich in het donkere
 jaargetijde minder gelukkig dan in de zomermaanden. 
Op internet zijn verschillende tips te vinden hoe men de 
herfstdip en de winterblues  kan bestrijden. Maar soms is 
er meer nodig om negatieve gevoelens te overwinnen.  
Dan zijn wij er voor u.

Wij helpen u graag  verder bij het realiseren 
van al uw persoonlijke doelen.

Neem vrijblijvend contact op:  contact@moire-coaching.nl 
  www.moire-coaching.nl  
   tel. 0616774163

Monument 
in

 Monument in
Breedstraat 17

3633 AX Vreeland
06 15238787

info@monumentin.nl
www.monumentin.nl

 
 

Saskia
    Brocante -Cadeaux

KERSTVERKOOP

4, 5, 6 december van 10.00-17.00 uur
11 december 10.00-20.30 uur

12 en 13 december van 10.00-17.00 uur

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

kerstkransen en landelijke meubeltjes. 
Lindengracht 6, 3633 AT Vreeland, www.saskiabrocante.nl

Barn sales in Christmas style

Aanvullingen Vroeger en Nu oktober - 
De Raadhuislaan bij het Spokenhuisje:
Anton Niessen attendeerde mij gelukkig op een 
verkeerd jaartal inzake de aanleg van het fiets-
tunneltje onder de Provinciale weg. Dit werd 
niet in 1970 maar in 1968 aangelegd. In 1970 
zijn de nieuwe aansluitingen met stoplichten 
van de Provinciale weg met de Raadhuislaan 
en de Singel in gebruik genomen en is de bocht 
in de Raadhuislaan bij het Spookhuisje en 

Breeelaan (Boerenlaantje) verlegd.
Ook lichtte Patrick van Beusekom mij toe waar 
de naam Spookhuisje vandaan komt: Er zat 
vroeger een groene deurklink in de deur. Als 
je die naar beneden duwde ging hij heel lang-
zaam weer omhoog, net alsof iemand van bin-
nenin het huisje de klink tegenhield….. Brrr, 
de Vreelandse jeugd was hier echt bang voor 
en fietste héél snel langs dit griezelige huisje! 

J.J.



 

Professionals 
voor tijdelijk 
met de kwaliteiten 
voor vast 
op uw 
marketingafdeling

De top op elk niveau 

Amsterdam - Eindhoven    www.sms-intermediair.nl 

Chris Witteveen 06 - 54 34 00 00

 Tot en met 4 december schittert de Vreelandse 
Pien Reijnen (13 jaar) in een superspannende 
Sinterklaas serie op TV. ‘Op weg naar pakjes-
avond’ wordt iedere schooldag uitgezonden 
om 17.30 uur op Nickelodeon. Pien speelt 
hierin de 11-jarige Gwen, die een hoofdrol 
heeft in de avontuurlijke zoektocht naar de 
Sint die dit jaar vermist wordt. Bovendien zijn 
de eerste opnames in Vreeland gemaakt op 
landgoed Vreedenhorst. Alles moest tot nu toe 
nog geheim blijven van de producenten. Voor 
de lezers van de Vreelandbode nu het verhaal 
van Pien over deze bijzondere ervaring.
Het is eind september als haar eerste week 
filmopnames erop zitten. Ze is bekaf, maar wat 
wil je: om zes uur ‘s ochtends op, om zeven 
uur vertrekken en om half acht in de make-
up en kleding op de filmlocatie en pas rond 
zes uur naar huis. En nu is het nog vlakbij, in 
Vreeland op landgoed Vreedenhorst, in en 
om het woonhuis van Kees Beelaerts op de 
Bergseweg. Straks wordt er ook op verder gele-
gen locaties gefilmd. Haar middelbare school, 
het ATC in Hilversum, heeft blijkbaar begrip 
voor deze kans en geeft haar vijf weken bijzon-
der verlof. Maar ze doet het tot nu toe ook goed 
op het VWO, Pien is een serieuze leerlinge. De 
teksten voor haar rol leert ze niet van tevoren 
uit haar hoofd, die leest ze vlak van tevoren. 
Dan weet ze die gewoon. 
Pien Reijnen heeft ruim drie jaar op de musi-
calschool ‘Stars 2 Go’ gezeten: zingen, dansen 
en acteren. Ze deed op jonge leeftijd audi-
ties voor videoclips en een KRO programma 
waarin ze nog altijd te zien is. Ook heeft Pien 
een aantal keren voor de Hoorspelfabriek tek-
sten ingesproken, zoals voor de jonge Joni in 

‘Bonita Avenue’.“Ik heb altijd veel gezongen, 
teksten geschreven en ook acteren vind ik leuk 
omdat ik daar al mijn emoties in kan stoppen.” 

In deze Sinterklaasfilm speelt Pien de rol van 
de 11-jarige Gwen die alleen met haar vader 
woont. Opeens staat er een paard in haar 
tuin, maar waar kent ze die nu toch van? 
Dan krijgen ze nieuwe buren. Marlon en zijn 
moeder komen net uit Dubai verhuisd naar 
Nederland. Gwen en Marlon komen erachter 
dat het paard in de tuin Amerigo is, het paard 
van Sinterklaas! Het avontuur gaat hier pas 
echt beginnen...
Marlon wordt gespeeld door de 13-jarige 
Kiko van Looy, Nadja Hüpscher is zijn moe-
der. Niemand minder dan Peter Faber is 
Sinterklaas die vermist wordt en Jop de Vries 
is de regisseur. Met allen heeft Pien een bijzon-
dere band opgebouwd, en speciaal met acteur 
Vincent Croiset, die haar vader speelt in het 
stuk. Kijken dus!         PvdH

Hoofdrol Pien in Sinterklaas vermist
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De eerste Amsterdamse bingo-avond in Vree-
land was een daverend succes. In een uit-

verkocht Lokaal Zuid demonstreerde Coby 
waarom elke stad of dorp een eigen bingo 
avond moet hebben: entertainment, prachtige 
prijzen - met als hoofdprijs een heuse gour-
met set - en een goeie dosis Amsterdamse 
humor. Grote verrassing was het optreden 
van (koning) Albert, die liet zien waarom het 
zonde is dat Henny Huisman’s playback show 
tot het verleden behoort. Met dank aan de or-
ganisatie van Albert en de tunes van Paul. 

Amsterdamse Bingo in Lokaal Zuid

Woensdag 4 november opende wethouder van 
cultuur Pieter de Groene de ‘Vroeger en Nu’ 
bordenwandeling door Vreeland. Hij onthul-
de het bord naast het watertappunt en scande 
de QRcode om vervolgens te zien hoe de route 
naar het volgende bord liep. Daarnaast com-
plimenteerde hij Vreeland met de vele activi-
teiten dit feestjaar en was hij verheugd dat de 
positiviteit van Vreeland uitstraalt op de hele 
gemeente. Hij sprak de wens uit dat een der-
gelijke bordenwandeling wellicht ook in de 
andere kernen van Stichtse Vecht gerealiseerd 
zou kunnen worden. Na de onthulling liep de 
groep, bestaande uit o.a. bestuursleden van de 
dorpsraad, de Historische kring, Niftarlake, 
Vechtsnoer, Vreeland 750 en pers, een klein 
rondje door het dorp langs enkele borden. Op 
de borden is een historische foto van de betref-
fende locatie te zien met begeleidende tekst, 

zodat de verschillen tussen Vroeger en Nu in 
één oogopslag te zien zijn. Initiatiefneemster 
en uitvoerster van het project Juliette Jonker 
lichtte de borden en het totstandkomingspro-
ces toe. De wandeling eindigde in Lokaal Zuid 
met een geanimeerde borrel. De route is ook 
digitaal te zien op www.zichtopdevechtstreek.
nl onder Routes - Vreeland Vroeger en Nu.

Opening Vroeger en Nu-wandeling


