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Fantastische afsluiting jubileumjaar

Waar een klein dorp groot in kan zijn; De Kerstmarkt was weer 
een groot succes en het 750 jarige bestaan werd feestelijk afgeslo-
ten. Deze maand gaan wij aan tafel bij het Japanse gezin Hoken 
op de Klapstraat en steken wij ons licht op bij Ronald Zwartjes 
met zijn Hart en Ziel voor industriële verlichting. Ook leest u 
over dorpsgenoot Maarten Verhoeven, het afscheid van juf ‘bui-
tenbeentje’ Janny Toom en over Annelot Heslenfeld die het Pan-
nenkoekenrestaurant Noord Brabant van haar moeder Mirjam 
overneemt. Annelies Weijschedé kondigt haar laatste jaar met de 
Razende Reporters aan. Verder natuurlijk veel recentelijk nieuws 
van belang uit het dorp, onze fijne rubrieken van Harold Linnartz 
en de boekbespreking van Marlies Cordia. En nog veel meer. 
Kortom heel veel leesplezier voor iedereen. De volgende maand 
verschijnt de Vreelandbode als een bijzonder bewaarexemplaar 
met een overzicht van het prachtige Vreeland 750 feestjaar. 
Alvast om naar uit te kijken. Tot volgend jaar!               De redactieHet feestjaar Vreeland 750 is vrijdag 11 decem-

ber op creatieve en muzikale wijze afgesloten in 
de grote Kerk. Organisatoren Ellen Bultereijs, 
Karolien Verel en ladyspeaker Annelies 
Weijschedé hadden een gevarieerd programma 
samengesteld waarin enkele highlights van dit 
jaar weer de revue passeerden. 

Middeleeuwse waarzegster Ietje van de Born 
voorspelde vanuit haar glazen bol de toekomst 
voor Vreeland, Goedkoper blies de Trumpet 
Voluntary, Sursum Corda zong de sterren 
van de hemel - bij de kerstliederen onder-
steund door alle aanwezigen-, Els van Gils en 
Hedwig Wellens brachten het publiek met hun 
fraaie stemmen nog verder in de kerstsferen, 
Frederique Bremer droeg met haar prachtige 
stem en dictie ‘het meisje met de zwavelstok-
jes’ voor, Mario Verweijen speelde en zong 
nog eenmaal ‘het woordje Kunst’,  muziek-
vereniging De Vecht gaf een voorproefje van 

het Amerikaanse programma dat zij 19 maart 
bij het galaconcert zullen spelen, voorzitter 
Juliette Jonker gaf een terugblik in woord en 
beeld van alles wat dit jaar gebeurd is en gaf 
ook aandacht aan de mensen die dit allemaal 
achter de schermen mogelijk hadden gemaakt, 
Bob Tops zong enkele coupletten van ‘zijn’ 
Vreelandlied en Lieuwe Visscher toonde zijn 
muzikale kracht op het orgel.  Bijzonder was 
de aanwezigheid van de commissaris van de 
Koning Willibrord van Beek, burgemeester 
Witteman en P.C. Hooft, nazaat van de laatste 
ambachtsheren van Vreeland. 

Opening brug en monument
Na dit mooie programma liepen de aanwe-
zigen in een optocht naar het Sperwerveld. 
Het was aardedonker en de tientallen fakkels 
verlichtten sprookjesachtig de stoet. Iedereen 
waande zich weer even in de middeleeuwen. 
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Bedrijfsvereniging Ondernemend Vreeland, Driessen 
Vreeland, Rabobank Vecht en Plassen, Greif, de Meenthof,
restaurant de Nederlanden, Origio, de Vreelandbode, 
Versluis totaal service, en vele anderen die zich hebben 
ingezet om van de kerstmarkt een succes te maken!

Op zoek naar wiskunde bijles 
in Vreeland en omstreken?

www.hulpbijwiskunde.nl

Nieuwjaarsreceptie Dorpsraad

De organisatie van de 
kerstmarkt bedankt:

Traditiegetrouw organiseert de Dorpsraad een nieuwjaarsre-
ceptie in het Dorpshuis waarbij alle Vreelanders elkaar het beste 
kunnen wensen voor het nieuwe jaar. De receptie vindt plaats 
op vrijdag 8 januari om 20 uur. Van harte welkom!

Sfeervolle kerstmarkt
Om 15.00 uur als de Vreelandse kerstmarkt van 
start gaat stopt het met regenen en gloort er 
zelfs een lichtblauwe lucht aan de horizon. De 
standhouders halen opgelucht adem. 

Nely Proot staat samen met dochter Caroline 
klaar met oesters en bubbels. Ze is vandaag uit 
Bergen gekomen om haar dochter te helpen. 
Op de vraag of ze zelf vaak bij De Nederlanden 
eet zegt Nely: “In ieder geval altijd op eerste 
kerstdag dan gaan we met z’n allen gezellig 
lunchen.” “Ja”, zegt Caroline, “we moeten  
onszelf met Kerst lekker culinair verwennen, 
want er is al genoeg ellende in de wereld.”
Naast Caroline staat Jet van Dis klaar met een 
heel ander gerecht, namelijk broodjes knak-
worst. Moeder Karin, die voorheen altijd sa-
men met Sandra Boogert de Kerstmarkt orga-
niseerde: “Ik heb het dit jaar makkelijk.” “Dan 
lachend: “Ik heb de focus nu op twee dingen, 
namelijk broodjes én oorbellen. Kijk maar, 
prachtige bellen voor een klein prijsje!”  Karin 
denkt nog even terug aan vorig jaar toen de 
Kerstmarkt wegens extreem slecht weer werd 
afgelast. We lopen samen een stukje op en 
Karin is trots op Wietske Tammes en Kiki 
Molewijk, die dit jaar de organisatie van de 
Kerstmarkt op zich hebben genomen. “Ik ben 
ontzettend trots. Wat ziet het er gezellig uit. En 
wat zijn er weer veel mensen van buiten! Dat is 
precies de bedoeling.”
Dan lopen we tegen Hans Bots op. Hij is druk 
in de weer. “In onze keuken staan de erwten-

soep en de glühwein al te pruttelen. Straks – om 
pakweg 19.00 uur -  brengen we grote pannen 
naar de kerk als het feestjaar wordt afgesloten. 
Echt, dit is het leukste dorp van Nederland”. 
Op de brug komt Dieuwer Elema aangelopen. 
Ze heeft haar armen vol met dikke kaarsen. “Ik 
ga snel naar de Appelschuur, waar we weer een 
tentoonstelling hebben met Maarten Vlam 
en Liesbeth Romeijn. En dit jaar doet er ook 
een jonge kunstenaar mee, namelijk Marlies 
Verhoeven. Super leuk!” Dieuwer gaat met de 
kaarsen de schuur in kerstsfeer brengen. 
Op de brug staat Juliette Jonker-Duynstee al 
bij de kraam met Vreeland 750 – en streek-
producten. “Ik moet me nog wel verkleden 
hoor, straks hebben we de afsluiting van 750 
jaar Vreeland in de kerk,” zegt ze. Naast de 
laatste Vreeland 750 producten worden in de 
kraam de biologische groente van boerderij 
Landzichtmverkocht en zijn er de prachtige 
manden met Vreelandse producten, of pro-
ducten door Vreelanders gemaakt, zoals de 
Neolea olijfolie die Vreelander Bart Manten 
in Griekenland produceert. 
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Colofon

Vechtzooitjes
Gevraagd: kantoorruimte liefst in Vreeland 
of iets daarbuiten. Voor 1 of 2 personen. 
Info: 0610112563

Sponsoren gevraagd!
1 januari ga ik (Jip Witteveen) een nieuw-
jaarduik doen. Zou je me willen sponsoren? 
NL70 INGB 0674 2628 32 
Of zoek je toevallig nog een oppas? 
Neem dan contact op het nummer:
 0621492550 
Het geld gaat naar het goede doel 
voor de kinderen in de Filipijnen. 
Informatie: Jip.witteveen@gmail.com
www.worldmapping.nl
http://blog.worldmapping.nl/jipwitteveen 

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
18 dec.  Start kerstvakantie
23 dec.  Kerstballen Bingo Lokaal Zuid
1 jan. Nieuwjaarsduik Duinkerken 14.00 uur
8 jan. Nieuwjaarsreceptie Dorpsraad
13 jan.  Info avond palliatieve thuiszorg
11 febr. Dorpsdiner De Nederlanden

20 dec. 10.00 u.  4e ADVENT
 Ds. R. Abma, Huizen
24 dec. 22.00 u.  KERSTAVOND
 Ds. A.J. Treur, Waverveen
25 dec. 10.00 u. 1e KERSTDAG
 C. Boers, Terwolde
27 dec. 10.00 u.  Ds. K. Vos, Hoogerheide
31 dec. 19.30 u.  Ds. A.J. Treur, Waverveen
3 jan. 10.00 u.  F. Flantua, Loenen
10 jan. 10.00 u.  Ds. R. Abma, Huizen
17 jan.  10.00 u.  Ds. H.H. Schorren

Kerkdiensten

2 december 2015 De Vreelandbode



 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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De Sint hield het droog bij 
intocht Vreeland
Dat was even mazzel hebben op zaterdag 21 no-
vember bij de intocht van Sinterklaas. Kwam 
de regen kort daarvoor nog met bakken uit de 
lucht: toen Sinterklaas aanmeerde in Vreeland 
was het droog. Opgevangen door loco-bur-
gemeester Franco Zivkovic van de gemeente 
Stichtse Vecht zette de goedheiligman voet aan 
wal en klopten de harten van tientallen toege-
stroomde kinderen ineens veel sneller. De kin-
deren zongen uit volle borst sinterklaasliedjes 
die werden vertolkt door muziekvereniging 
De Vecht. Traditiegetrouw verzorgde restau-
rant De Nederlanden gratis warme chocola-
demelk voor de kinderen en voor de pappa’s, 
mamma’s en grootouders werd daar een lek-
ker scheutje rum aan toegevoegd. Want koud 
was het wel. Opwarmen kon een ieder zich 
daarna in het Dorpshuis waar de kleinsten Sint 
en Piet konden ontmoeten die voor alle jonge 

inwoners van Vreeland een lekkere snoepzak 
klaar hadden liggen. Sint maakte ook nog tijd 
voor een serieus interview door twee meisjes 
van CSV Ridderhof die dat heel knap deden. 
Toen het donker werd, moest Sinterklaas weer 
hard aan de slag op de daken en kwam het kin-
derfeest in Vreeland ten einde. Door het min-
dere weer waren er wel iets minder bezoekers 
naar Vreeland gekomen voor de intocht van 
de Sint ten opzichte van vorige jaren.

Een stevige delegatie van de Dorpsraad en de 
gemeente Stichtse Vecht nam op vrijdag 27 no-
vember de jaarlijkse schouw af in ons dorp. Ge-
wapend met blocnotes, fototoestellen en kennis 
van zaken liep het gezelschap de hele ochtend 
door het dorp om ‘prioriteiten vast te stellen op 
het gebied van groenvoorziening, veiligheid en 
bestrating’.

Bij de wandeling komen kleinere pijnpuntjes 
aan het licht: kapotte stoeptegels, scheve lan-
taarnpalen of stukjes groen die verwaarloosd 
zijn. Maar ook ‘grotere’ onderwerpen als de 
parkeersituatie op het Kerkplein en wegen die 
niet in orde zijn, worden niet gemeden. 
De Dorpsraad (met aanwezige leden Joost de 
Haan, Edo Smit en Irmgard Michielsen) had 
zich voor de gelegenheid versterkt door de 
plaatselijke groenspecialist Lex Hardes. Op 
de waterkoude dag begon de tocht bij het BP-
tankstation waarna als eerste de Singel werd 
aangedaan. Direct was er aandacht voor het 
kruispunt Singel/Spoorlaan. Joost de Haan: 
‘Het hele dorp is een 30 kilometer-zone. Dat 
impliceert dat er simpele voorrangsregels 
gelden: rechts heeft altijd voorrang. Wat ons 
betreft staan er zo weinig mogelijk borden’, 
zo meldt Joost aan de ambtenaar. Verder viel 
het op dat de verkeersborden bij de Van Leer-
brug veel te laag staan.

Uit de schouw kwam naar voren dat het on-
derhoud van de plantsoenen over het alge-
meen goed was. Een uitzondering vormt de 
sloot tussen school en Duinkerken die niet 
goed uitgebaggerd is. Een ander knelpunt is 
het jaagpad langs Duinkerken. Zo blijkt dat 
er door ‘slechte handhaving’ een situatie is 
ontstaan die het onmogelijk maakt langs de 
Vecht te wandelen.  Het pad wordt versperd 
door hekken die door bewoners zijn geplaatst 
over dit openbare wandelpad en verschillende 
borden zijn weggehaald. De gemeente gaat 
daar aandacht aan besteden.
Het is overigens voor elke inwoner mogelijk 
pijnpunten of puntjes te melden bij de ge-
meente. Bewoners van Stichtse Vecht kunnen 
naar de website van de gemeente gaan en dan 
bellen of mailen. Het adres is www.stichts-
evecht.nl en vervolgens naar het kopje Mel-

ding Leefruimte. Volgens de amb-
tenaar is het niet de bedoeling dat er 
‘voor elke hondendrol wordt gebeld’, 
maar serieuze klachten worden seri-
eus behandeld. ‘Geld is hierbij altijd 
een probleem. We hebben te maken 
met een beperkt budget, en iedereen 
stelt een andere prioriteit. We krijgen 
per jaar namelijk ongeveer 10.000 
meldingen’.  De Dorpsraad is content 
met de jaarlijkse schouw. ‘Wij zijn 
blij met de aandacht voor Vreeland. 
Dat het zin heeft bewijst bijvoorbeeld 
de plaatsing van het bushokje bij het 
Dorpshuis’, aldus de leden.

M.A.v.S.

Jaarlijkse schouw gemeente en Dorpsraad
moet meer duidelijkheid geven over Vreelandse pijnpunten



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

4 december 2015

In deze rubriek leest u over mensen die, 
met een verwantschap aan Vreeland, een 
bijzondere passie hebben die zij met hart 
en ziel uitdragen. In deze donkere maand 
steken wij ons licht op bij Ronald Zwartjes.

Vreeland
Ronald Zwartjes (45) streek zo’n twee 
jaar geleden bij toeval neer in Vreeland. 
Met zijn vriendin Maaike Jager (38) 
en poes Puck woont hij sindsdien aan de 
Vossenlaan. En naar tevredenheid, zo lijkt het. 
“De andere streekkranten verdwijnen ongele-
zen bij het oud papier, maar de Vreelandbode 
lees ik altijd met groot plezier!” Als kersverse 
import Vreelander exposeerde Ronald dit 
‘750 Vreeland’ feestjaar bij de ‘Sterren van 
Vreeland’ in de EVAB met zijn kunst. En niet 
onverdienstelijk want hij heeft daar enkele 
werken verkocht die nu bij dorpsgenoten aan 
de wand prijken. Toch ligt zijn allergrootste 
passie in iets anders. En dat straalt er vanaf, al 
vanaf de vensterbank van zijn huis tot achter 
in de schuur. Maar vooral als hij erover praat, 
dan verschijnen er opeens lichtjes in zijn ogen! 

Verlichting
Ronald studeerde archeologie en geschiede-
nis. Mooie studies maar ook lastig om daar 
een leuke goed betaalde baan in te vinden. 
Eind jaren negentig was internet ‘booming’ en 
Ronald werd webmaster bij de Gouden Gids. 
Deze baan combineerde hij onder meer met 
een studie aan de fotoacademie. Momenteel 
werkt hij als webcoördinator bij de gemeente 
Heerhugowaard. De interesse voor industri-
ele objecten is ergens in 2012 ontstaan. Een 
roerige tijd door het einde van een jarenlange 
relatie. Maar dit betekende ook een nieuw be-
gin met een gezondere levensstijl en veel sport. 
Rond deze tijd kocht hij zijn eerste oude in-
dustriële lampen op marktplaats. Hij vertaalde 
een Frans boek over de restauratie van oude 
Jieldé lampen en ging daarmee aan de slag 
in de praktijk. “Artefacten uit een industrieel 
tijdperk, oud, stevig materiaal met een door de 
tijd verkregen karakter en het geeft nog licht 
ook (na renovatie dan)”. Ronald is inmiddels 
20 kilo lichter en zijn passie voor authentieke 
industriële verlichting is geboren.

Industrial Delights
Letterlijk vertaald ‘Industriële Heerlijkheden’. 
Zo ‘labelt’ Ronald deze passie waarvan hij 
hoopt binnenkort meer werk te maken. De 
hobby liep immers al snel uit de hand. Ineens 

was het niet meer één lamp via Marktplaats 
maar tien via E-bay. De materialen om op te 
knappen verzamelt hij ook internationaal. De 
keuze voor het huis aan de Vossenlaan was 
meteen verantwoord. “Maaike wilde graag een 
tuin en ik een schuur.” Het huis is inmiddels 
een soort van museum met de opgeknapte in-
dustriële ‘kunstwerken’. Een Mekelite uit 1950 
prijkt  op een tafeltje, naast de bank staat een 
drie-armige Jieldé en de diverse modellen in 
de vensterbank zetten vanaf de straatzijde al 
meteen de toon. In de schuur is het een georga-
niseerde verzameling van lampen uit de jaren 
vijftig, gereedschap en originele onderdelen 
waarmee Ronald ze vakkundig opknapt voor 
hedendaags gebruik. “Met iedere lamp die ik 
renoveer voel ik die hete adem van een per-
fectionistische vakman over mijn schouder.” 
Hiermee bezegelt hij zijn eigen vakmanschap. 
Hij leverde zestien Jieldé lampen aan Café de 
Suikerkist in Breda. Bij In en Oud zette hij en-
kele van zijn lievelingen in de etalage en met 
succes. Zo ook bij Meker Wonen in Laren, van 
de Vreelandse Brechtje Murré. De echte lief-
hebbers weten deze industriële heerlijkheden 
al te vinden!

Alles loopt nu in elkaar over
Ronald combineert met Industrial Delights 
zijn passies en eerder verborgen talenten met 
wat hij heeft geleerd. “Als historicus interes-
seert mij het ‘leven’ dat iedere lamp heeft door-
gemaakt. Ik probeer die doorleefdheid zoveel 
mogelijk te behouden.” Handig was hij altijd 
al, maar blijkbaar heeft hij ook een groot talent 
voor de techniek. De fotoacademie helpt hem 
zijn werken te fotograferen voor de website. 
En die website voor Industrial Delights, tja, 
die kan hij natuurlijk uitstekend zelf maken 
als webmaster. Als het aan Ronald ligt wordt 
dit ooit zijn nieuwe baan. “Industrial Delights 
is waar alles voor mij nu in elkaar overloopt.”
Meer info via: www.industrialdelights.nl, face-
book.com/industrialdelights, of email: info@
industrialdelights, tel 06-50658839       

P.v.d.H.

Hart & Ziel

Monument 
in

 Monument in
hét restauratie adviesbureau

Breedstraat 17
3633 AX Vreeland

06 15238787
info@monumentin.nl
www.monumentin.nl

 
 

Koerier Mo die rond de feestdagen iedereen 
van pakketjes voorziet, krijgt dit jaar van ons 
een pakketje. Een kerstpakketje. Dat heeft hij 
wel verdiend omdat hij zo hard werkt. En al-
tijd met een lach voor iedereen. Dit jaar zat 
het hem niet mee. Zijn bus werd aangereden. 
Grote zorgen dus. Want wat moet een post-
bode zonder bus? Daarom zamelen we in 
Vreeland centjes in om hem bij te staan. Fij-
ne Kerstmis voor Mo, zijn vrouw en zoontje! 

Wil je ook bijdragen 
aan de bus van Mo? 
Dan kan je je enve-
lopje bij hem afgeven 
als hij pakketje langs 
komt brengen. Of het 
bij mij in de bus doen 
op Lindengracht 31!

Lisa Blom - Wade

Lezers schrijven  
Een kerstpakketje voor Mo

De Vreelandbode



OPENING NIEUW RESTAURANT VOOR DORPSGENOTEN
Na flink sparen is het ons gelukt! Wij gaan in januari ons restaurant 

volledig vernieuwen en opnieuw inrichten. 
Natuurlijk willen wij de sfeer en gezelligheid met dorpsgenoten delen 

en dus doen wij het dorpsdiner weer in onze ‘nieuwe zaak’!

DONDERDAG 11 JANUARI 2016 AANVANG 1800U
Aperitief met amuses, een 4 gangen menu met bijpassende wijnen, water 

en een koffie servies met friandises. Prijs per persoon 80.00

Reserveer snel o.v.v. het dorpsdiner via 
0294 232326 of info@nederlanden.nl 

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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De Vreelandbode en Stichting Vreeland 750 
hebben een geweldig cadeau in petto voor 
alle Vreelanders. De komende Vreelandbode, 
die van januari dus, zal een extra dik bewaar-
exemplaar worden met een volledige terugblik 
op alle evenementen die wij in het afgelopen 
feestjaar Vreeland 750 hebben meegemaakt. 
Zo kunt u nog jaren nagenieten van alle vro-

lijke, bijzondere en creatieve momenten als 
het stenen halen, de kledingshow, de middel-
eeuwse dag, het floating dinner of de wieler-
ronde en al die andere geweldige activiteiten 
die georganiseerd zijn. 
Er wordt ook hard gewerkt aan een echt glossy 
fotoboek met harde kaft, dat in 2016 besteld zal 
kunnen worden. 

Tijdens de uitreiking van de Vrijwilligersprijzen 
van Stichtse Vecht op vrijdag 27 november ont-
ving een middeleeuws geklede Sandra Boogert 
uit handen van burgemeester Marc Witteman 
een speciale vrijwilligersprijs. 

Sandra Boogert was initiatiefnemer van de mu-
sical ‘Robin Hood in Freeland Wood’ in het 
kader van het 750-jarig bestaan van Vreeland. 
Dit openluchtspektakel werd eind september 
opgevoerd in een twee keer uitverkocht open-
luchttheater ‘De Pondarosa’ aan de Kleizuwe. 

Een deel van de cast was, eveneens in middel-
eeuwse kledij, aanwezig op het vrijwilligersfeest 
van de gemeente Stichtse Vecht in Theater 4 en 
1 in Breukelen. De jury van de vrijwilligersprijs 
besloot een speciale prijs toe te kennen aan de 
vrijwilligers van de musical en aan alle andere 
vrijwilligers van 750 jaar Vreeland vanwege het 
buitengewone karakter van alle bijzondere en 
creatieve activiteiten van het afgelopen jaar. Op 
de gedenkplaat staat het logo van Vreeland 750 
en de tekst: ‘Als blijk van grote waardering voor 
alle vrijwilligers voor hun inzet bij de grootse 
viering van dit jubileum.’

Sandra Boogert is zeer vereerd dat de gemeente 
Stichtse Vecht de tomeloze inzet erkent van 
zoveel Vreelandse dorpsbewoners die vrijwillig 
hebben meegeholpen om het feestjaar tot een 
groot succes te maken. “Jong en oud hebben 
er gezamenlijk voor gezorgd dat we een onver-
getelijk jaar hebben gehad. We zijn trots op de 
prijs en zullen ervoor zorgen dat de plaquette 
een speciale plaats in het dorp krijgt!”

Bewaarexemplaar jubileum Vreeland 750

Vrijwilligersprijs Stichtse 
Vecht voor Vreeland 750

Op zaterdag 16 januari om 15.30 uur wordt 
de Cultuurprijs van Stichtse Vecht uitgereikt 
in ’t Web in Loenen. Vreeland 750 is een 
van de genomineerden…. Wij willen met 

een aantal in middeleeuwse kleding gehulde 
Vreelanders daar naar toe gaan, om hopelijk 
een prijs in ontvangst te nemen! Wie gaat er 
mee? Meld je aan op info@vreeland750.nl.

Vreeland 750 genomineerd

Vervolg van pagina 1
Burgemeester Witteman en jonkheer Hooft 
openden de recentelijk gerestaureerde brug 
naar het Sperwerveld, waarna de stoet zich 
naar het monument begaf. Ontwerper en co-
ordinator Jan Niessen gaf een korte toelich-
ting op zijn ontwerp en de gebruikte materi-
alen, waarna de heren Van Beek, Witteman, 
Kalis (Dorpsraad) en Niessen gezamenlijk het 
monument onthulden. Voor de gelegenheid 
waren zelfs de lantaarnpalen afgeplakt, dus 

het was ‘middeleeuws’ donker en feeëriek met 
de vele fakkels. Onder luid applaus kwam het 
monumentje (de contouren van het kasteel in 
cortenstaal met een betonnen zuil die bekleed 
is met de middeleeuwse kloostermoppen) te-
voorschijn. 
Hierna toog het gezelschap naar het dorps-
huis, waar tot in de late uurtjes is doorgepraat 
en gefeest, begeleid door de swingende muziek 
van de Loenetix. Het was een waardig en fees-
telijk einde van een onvergetelijk jaar! 

Fantastische afsluiting jubileumjaar

De Vreelandbode



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

Op 22 december begint de sterrenkundige 
winter. Om 5.38 uur bereikt de zon haar 
zuidelijkste positie aan de sterrenhemel. De 
nacht van 21 op 22 december is de langste 
nacht van het jaar. Daarna worden de dagen 
langzaam maar zeker weer langer. Op eerste 
kerstdag is het volle maan. In de nacht van 25 
op 26 december bereikt de maan haar hoogste 
stand aan de hemel. En dat is dan ook echt 
behoorlijk hoog; wintermanen staan daarom 
bekend. Mocht het helder weer zijn, dan kun 
je op kerstochtend, rond een uur of zeven, in 
het oosten een zeer helder object zien. Dat is 
geen Kerstster die de weg kwijt is, maar de 
planeet Venus. Wanneer je goed kijkt kun 
je ook Saturnus zien. Die staat ietwat onder 
Venus maar is aanzienlijk minder helder. 
Een paar dagen later, precies rond nieuwjaar, 

bevindt de aarde zich in het perihelium van 
haar ellipsvormige omloopbaan om de zon. 
De afstand tot de zon bedraagt dan ‘slechts’ 
147,1 miljoen kilometer, dat is ruim 5 miljoen 
kilometer dichter bij dan tijdens het aphelium 
in juli. Daardoor ontvangt de aarde zo’n 
3,5% meer zonlicht en zijn de zomers, begin 
januari, op het zuidelijk halfrond iets warmer 
en de winters bij ons in Vreeland gemiddeld 
iets minder koud dan had gekund wanneer de 
aardbaaneen cirkelvorm zou hebben. Dat is 
dus geen goed nieuws voor onze schaatsclub 
- de kans dat deze situatie verandert in de 
komende 10 miljoen jaar is ook redelijk 
gering – maar wel voor de mensen die op 
31 december willen gaan knallen. Het had 
namelijk nog iets kouder kunnen zijn. Een 
goed nieuwjaar gewenst.            H.L.

Hemel boven Vreeland
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Chevrolet Spark       bj 2006       79350 km               € 6950
Mini One                   bj 2010        62678 km              € 12750
Nissan Micra C+C     bj 2006       65000 km               € 6250
Opel Meriva 2x         bj 2006       100335 km             € 5950
Peugeot 107              bj 2011       46456 km               € 5650
Renault Twingo 3x    bj 2013        15000 km               € 7450
Volkswagen Passat   bj 2006        161704 km            € 9150
Peugeot 107 (aut.)            bj 2008      20673 KM               € 6150
Fiat Panda  (aut.)              bj 2013       20511 km                € 10450
Opel Corsa 1.2 (aut.)           bj 2011        45000 km              € 10450
Peugeot 407  (aut.)            bj 2005       121298 km             € 5950
Renault Megane  (aut.)  bj 2009       82762 km                € 11250
Renault Captur 1.2 (aut.) bj 2013     16900 km                € 19950

Ruim 45 jaar geleden kochten de grootou-
ders van Annelot het hotel-restaurant Noord 
-Brabant aan de Breedstraat in Vreeland om 
er een pannenkoekenhuis te beginnen. De ver-
kopers van het grote pand, oorspronkelijk een 
koetshuis uit 1871, kwamen uit Noord-Brabant, 
vandaar die naam. 

De ouders van Annelot hebben het bedrijf 
overgenomen en de laatste jaren heeft haar 
moeder Mirjam Noord-Brabant in haar eentje 
gerund. Annelot is opgegroeid in en met het 
bedrijf. “Natuurlijk hielp ik als kind wel eens 
mee in de keuken, met de afwas of achter de 
bar. Ik ben hier geboren en ik heb ook een 
groot aantal jaren hierboven gewoond maar 
los daarvan heb ik altijd gezegd dat ik het be-
drijf wilde overnemen omdat ik het een mooi 
bedrijf vind met een sterke formule.”

Robert Watson himself
Na de middelbare school en een jaartje mis-
lukte studie wilde Annelot graag gewoon aan 
het werk. Paarden waren altijd al haar grote 
passie en het was haar vader die haar op het 
idee bracht om contact op te nemen met de 
poloclub. Op de bonnefooi ging ze langs en 
het was Robert Watson himself die de deur 
opendeed. “Robert is een New Zeelandse pro-
fessional en de manager van de poloclub. Het 
was een schot in de roos want ze hadden net 
een groom nodig en ik kon meteen beginnen.” 
Tien jaar werkte ze bij de poloclub en het heeft 
haar op veel plekken  in de wereld gebracht. 
Als groom verzorgde en trainde Annelot de 
paarden niet alleen in Vreeland maar ook 
overal waar wedstrijden werden gespeeld. Zo 
kwam ze in Argentinië, voor sneeuwpolo in 
Oostenrijk, Duitsland en Italië. Ze woonde 
zelfs vijf maanden in New Zeeland. “Ik ben blij 
dat ik veel van de wereld heb gezien, het was 
een fantastische tijd en dat terwijl ik eigenlijk 
een huismus ben.”

Het blijft Noord-Brabant
Na tien jaar fysiek zwaar werk met onregel-
matige werktijden en veel reizen nam Annelot 
het besluit haar baan bij de poloclub op te zeg-
gen en haar droom van overname van het fa-

miliebedrijf op te pakken. Mirjam: “Lot gaat 
mijn opvolger worden en wordt nu eerst mijn 
medecompagnon. In de praktijk zal wel blij-
ken hoe de rolverdeling gaat worden maar 
voorlopig blijf ik ook gewoon aan het werk.” 
Moeder en dochter hebben veel gesproken 
over het familiebedrijf en over hoe nu verder 
maar uiteindelijk gaat er niet veel veranderen, 
zelfs de naam niet. “De naam ‘Noord-Brabant’ 
bestaat al zo lang, toch maar beter om dat zo te 
laten. Met Karin en Edwin die hier al decennia 
werken zijn we eigenlijk een soort familietje en 
dat willen we allemaal graag zo houden.” Een 
cursus in ondernemerschap lijkt Mirjam een 
goed idee voor haar dochter. Dat heeft Mirjam 
ook gedaan toen ze het  bedrijf van haar ouders 
overnam. Het was leuk en inspirerend. Als 
Annelot zo’n cursus gaat volgen, doet Mirjam 
ook weer mee want je bent nu eenmaal nooit 
te oud om te leren. 
Alles best: zolang het recept van de pannen-
koeken maar ongewijzigd blijft.                     R.B.

Annelot Heslenfeld nieuwe mede-eigenaar 
van pannenkoekenhuis Noord-Brabant

Mirjam en Annelot

De Vreelandbode
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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 �

Lunchpaketten
Fingerfood

Diner aan huis
Catering aan boord

Proeverijen

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

Vervolg van pagina 1
In het brugwachtershuisje maakt de Vree-
landse Chantal van Kollenburg sfeervolle kin-
derportretten. Ze laat ons de professionele stu-
dio zien. In het dagelijks leven helpt Chantal 
mensen met Alzheimer en hun familie, wan-
neer de patiënt moet verhuizen van thuis naar 
een tehuis. 
Het wordt drukker en drukker. We zien veel 
‘vreemde’ gezichten. Ook dat van Aranka de 
Graaf. “Nee, ik kom niet uit Vreeland, maar 
uit Maarssen. Ik ben kapster op Het Kampje in 
Loenen, mijn man is daar kok. En hij staat nu 
op jullie markt met boerenkool en worst. Twee 
jaar geleden waren we ook op jullie kerst-
markt. Wel jammer dat het dit jaar zo vroeg is 
afgelopen”, dan loopt Aranka verder richting 
de kraam van haar man. In de schuur van de 
slagerij staat Marielle van der Paauw. Ze heeft 
al flink wat ‘Meut’ verkocht. Op de vraag of de 
geruchten dat de slagerij is verkocht kloppen, 
knikt Marielle voorzichtig. “Waarschijnlijk 
wel. Ik ga dan met Meut (www.meut.nl) – als 
het lukt – naar de gemeente werf in Hilversum. 
Die krijgt een bestemming voor creatieve on-
dernemers, en er komt ook een restaurant op 
die locatie. Het wordt dus een hele hippe plek.” 
Inmiddels schuifelen we langs de kramen. Het 
wordt al wat donkerder, waardoor de feestelij-
ke verlichting zijn werk gaat doen. Bij de stand 
van IN en OUD staat Pauline van der Hoeden 
af te rekenen. Ze heeft het druk, logisch want 
de kortingen zijn giga. Pauline stopt namelijk 
met haar winkel. Als we verder lopen zien we 
Diane van Zuijlen van de gelijknamige schoon-
heidssalon met haar Vreelandse vriendin/col-
lega. Diane: “We hebben sinds kort een nieuwe 
make-uplijn, namelijk Marie Christine. En 
wat is het hier weer sfeervol en gezellig. Fijn 
dat het dit jaar wél kon doorgaan.”
Masseuse Bianca van der Spoel heeft een 
kraam samen met Reina van der Burg. Bianca 
verkoopt allerlei producten van haar salon 
Repair Your Balance, van cadeaubonnen tot 
zout uit de Dode Zee én cadeaubonnen voor 
een fijne massage. Reina heeft zelfgemaakte 
knuffels in de aanbieding. Er is volop be-

langstelling voor de dames. Ook Liesbeth 
Beukenboom richt zich nu op verantwoorde 
cosmetische producten. Zij verkoopt op haar 
kraam zelfgemaakte zeepjes in leuke vormen, 
zoals taarten en schuimpjes. Liesbeth: “Ik stu-
deer nu natuurgeneeskunde en leer veel over 
de e-nummers die in allerlei cosmetische pro-
ducten, maar ook in voeding, zitten. Het moet 
en kan anders, dat zie ik als mijn uitdaging. En 
nee, ik heb nog geen website, maar die gaat er 
wel komen hoor!”
Naast Liesbeth zijn ‘De zussen van Rik’ druk 
aan het afrekenen. Ze verkopen zelfgebreide 
en – gehaakte  omslagdoeken, sjaals, mutsen, 
kussens, lampen, sierraden en handwarmers. 
De zussen zijn de Vreelandse Hiske Hendriks 
en haar zusjes Lieke en Jonne. Hiske: “Mijn 
broer heet inderdaad Rik. We maken alle pro-
ducten zelf en mijn moeder haakt en breit ook 
ijverig mee. We zijn een startup. Vorige week 
hebben we al veel verkocht op de Sunday- 
markt bij de Westergasfabriek in Amsterdam. 
Als het zo doorgaat komt er een website. We 
zijn op Facebook al heel actief!” In het da-
gelijks leven is Hiske projectmanager bij de 
Nederlandse Vereniging Autisme (NVA) én 
bij de Vereniging Balans. 
Inmiddels is het in ons dorp bomvol. De men-
sen schuifelen langs elkaar. Het loopt tegen 
17.00  uur. We zien al veel bezoekers lopen 
met de heerlijke broodjes zuurkool met worst 
van Monique Bruins van Casa Foodstore & 
Catering. De nieuwe Vreelanders Dennis 
en Albert, die onlangs ook de bingo organi-
seerden bij Lokaal Zuid, rijden – verkleed als 
Koning- op paarden door het dorp. Door een 
forse regenbui stokt het aantal bezoekers even, 
maar al gauw loopt het weer gezellig vol. “Het 
was bewonderenswaardig van hoeveel kanten 
wij hulp kregen aangeboden”, aldus de orga-
nisatoren Wietske Tammes en Kiki Molewijk. 
“We hadden dit jaar meer kramen dan de 
vorige jaren en waarschijnlijk door het weer 
relatief iets minder bezoekers, maar iedereen 
was tevreden en ook wij zijn heel blij dat onze 
eerste kerstmarkt zo goed is verlopen!”      C.L. 
De organisatie van de Kerstmarkt: v.l.n.r. Kiki 
Molewijk, Wietske Tammes, Engeline van Ee en 
Nienke van den Esschert.

Sfeervolle kerstmarkt

Cultuurfonds Stichtse Vecht staat voor een be-
trokken cultureel leven in de gemeente. 
Bij het Cultuurfonds Stichtse Vecht  kunt u 
aanvragen doen voor culturele projecten, maar 
er is meer. Haar betrokkenheid met kunst en 
cultuur in Stichtse Vecht wil het Cultuurfonds 
uitstralen en uitdragen. Om te beginnen door 
maandelijks te berichten over door ons onder-
steunde activiteiten. Heeft u de advertentie al 
ontdekt in “UIT in de Vechtstreek” editie de-

cember? Laat ons weten welke activiteit we in 
de volgende editie kunnen vermelden. 
Daarnaast kunt u Cultuur in de gemeente on-
dersteunen door vriend te worden. 

Neemt u voor meer informatie contact op 
met de kwartiermaker Cultuurfonds Stichtse 
Vecht: Katrijn Kuypers, 06-13910159. Kijk 
voor meer informatie op www.cultuurfonds.
nl/stichtsevecht of op de Facebookpagina.

Cultuurfonds ondersteunt 
culturele projecten

De Vreelandbode
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Lieve kinderen van Vreeland,
De afgelopen weken stonden helemaal in het 
teken van Sinterklaas! Wat was het weer een 
mooi feest he?! Nog even en dan is het kerst en 
hebben jullie vakantie. 
De hele redactie van de Vreelandbode wensen 
alle kinderen van Vreeland een hele fi jne en 
gezellige kerst en een heel gezond en gelukkig 
nieuwjaar!

Interview met Sinterklaas
Steffi  e en Tess uit groep 5 hebben een erg leuk 
interview gehad met Sinterklaas. Gelukkig 
kunnen jullie alle vragen en antwoorden hier 
lezen!
Vraag: Hoe oud bent u?
Antwoord: Ik ben bijna net zo oud als jullie 
dorp Vreeland en Vreeland bestaat al 750 jaar.
Vraag: Wat vind u het leukste aan sinterklaas 
zijn?
Antwoord: Om jullie cadeautjes te geven!
Vraag: Heeft  u goeie dingen voor kinderen ge-
daan?
Antwoord: Ik doe alleen maar goede dingen 
voor kinderen. Volgens mij gaan altijd alle ca-
deautjes in de juiste schoenen.
Vraag: Is het leuk om sinterklaas te zijn?
Antwoord: Zo leuk! En er is er maar één van.
Vraag: Weet u het verschil tussen u en sint ni-
colaas (dat is de heilige die heeeel lang geleden 
leefde)?
Antwoord: Sint Nicolaas is eigenlijk mijn 
voorganger. We lijken heel veel op elkaar. We 
doen goede dingen voor andere mensen.
Vraag: Wat is het lastigste aan sinterklaas zijn?
Antwoord: Alle kinderen uit elkaar houden. Ik 
ben al oud. Maar daar heb ik mijn Pieten voor 
om mij te helpen. 
Vraag: Weet u al hoeveel pieten u heeft ?
Antwoord: Er zijn nu 420 Pieten in Nederland. 
Maar er zijn er ook nog heel veel in Spanje om 
allerlei dingen voor te bereiden. En er zijn nog 
heel veel Pieten op de opleidingsschool.
Vraag: Zijn de pieten soms een beetje vervelend?
Antwoord: Soms wel. Ze zijn bijvoorbeeld 
nooit eens stil. En soms zitten ze gezellig alle-
maal in het grote Pietenhuis bij de openhaard 
en dan willen ze niet naar buiten om de ca-
deautjes uit te gaan delen.
Vraag: Welke piet is u favoriet?
Antwoord: Ik kan niet kiezen. Ze zijn allemaal 
bijzonder. Maar de Regenboogpiet vind ik ook 
wel leuk.

Vraag: Denkt u dat u nog u ring terug vind?
Antwoord: Ik denk het wel. Er zijn hier nu on-
geveer 20 Pieten in Vreeland. Alle andere Pie-
ten zijn aan het zoeken.
   
Pepernotenpieten
De eigentijdse Pepernotenpieten Bakker Bob 
en Bakker Jan hebben op basisschool CSV 
Ridderhof in Vreeland de pepernoten stress 
weggenomen. Juf Monique zocht naar een 
goed recept en schreef een brief naar Sinter-
klaas. Om juf Monique een ontspannen dag te 
bezorgen stuurde Sinterklaas niet alleen een 
heerlijk recept, maar ook twee Pepernotenpie-
ten. Die gingen samen met de kinderen van 
groep 1 t/m 3 hard aan het werk! Dankzij het 
recept van de Pepernotenpieten kunnen alle 
kinderen vandaag smullen van overheerlijke, 
zelfgebakken pepernoten.

Het kerstverhaal door Emiel
Op een dag in Nazareth was Maria alleen 
thuis. Haar man heet Jozef en is timmerman. 
Opeens werd het heel licht. Maria schrikt er-
van, maar een engel zegt: je hoeft  niet bang 
te zijn Maria. Ik ben een engel van god en ik 
kom met goed nieuws. Je krijgt een kindje en 
het is een zoon van god en hij word de koning 
van de vrede. Maria: Wow ik krijg een kindje 
een zoon!!!!!!!! En hij word de koning van de 
vrede.
Keizer augustus riep op een dag zijn solda-
ten bij zich : mannen kom eens hier. Ik wil 
weten hoe groot mijn rijk is jullie moeten op 
pad gaan en dit bevel verkondigen onder de 
mensen.  De soldaten goed keizer augustus we 
gaan meteen. Ook Jozef en Maria moeten op 
pad helemaal naar Bethlehem.
Ze hebben drie kansen en bij de laatste kun-
nen ze in de stal slapen. Die nacht gebeurt het 
Maria krijgt het beloofde kind.
Koning Herodes krijgt het nieuws ook binnen 
en wil Jezus dood maken. Daarom moeten Je-
zus, Maria en Jozef naar Egypte vluchten na 
een paar jaar kwam de engel terug en zij dat ze 
terug konden gaan. 
Die nacht zaten een paar herders in het wei-
land ze hadden hun schaapjes net geteld. Ze 
hadden het koud en toen ze op wilden staan 
om takken te zoeken voor een vuurtje werd 
het heel licht. Ze schrokken maar een engel 
zegt jullie hoeven niet bang te zijn jullie kun-
nen naar Bethlehem gaan daar is een koning 
geboren! De herders zeggen wow laten wij 
naar Bethlehem gaan! Ook de wijze mannen 
gaan naar Bethlehem om hem te zien. Einde!

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

foto: Hans de Vries 

De Vreelandbode
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Kerstviering op CSV Ridderhof
Juf Mirjam heeft  op een vrijdag het script ge-
schreven van de kerstviering. We gingen eerst 
het script door lezen en in de klas oefenen een 
paar keer. We moeten de tekst uit ons hoofd le-
ren voor alle ouders. Nu oefenen in de hal met 
microfoons. We hebben al heel veel kleding 
uitgezocht voor de kerstviering. Heel veel. Af-
gelopen vrijdag gingen we een foto maken bij 
mevrouw de veer voor de kerst stal in Bethle-
hem. In het toneelstuk zijn er aantal rollen ver-
deelt dat zijn: Maria en Jozef, keizer Augustus, 
de herders, de herbergiers en de drie wijzen en 
de vertellers. Juf Mirjam heeft  een PowerPoint 
gemaakt met daarin alle liedjes en plaatjes. 
Maria is alleen thuis opeens wordt het licht 
Maria schrikt maar de engel komt binnen en 
zegt je hoeft  niet bang te zijn Maria je krijgt 
een kindje. Maria gelooft  het bijna niet.
Keizer Augustus is een machtig man hij heeft  
een bevel hij roept zijn soldaten bij zich en 
zegt ik wil weten hoeveel mensen er in mijn 
rijk wonen. Goed we gaan meteen. Ze gaan 
op pad alle mensen zeggen dat zij naar hun 
geboorte plaats moeten gaan. Maria en Jo-
zef moeten ook weg uit hun stad. Jozef heeft  
een ezel voor haar geregeld. Onder weg naar 
Bethlehem: ach Jozef ik ben zo moe het is al 
erg laat. Ik ga een slaap plaats zoeken. Ze heb-
ben een slaap plaats gevonden. Ergens in het 
veld liggen drie herders te slapen ze worden 
wakker de engel zegt er is een kindje geboren. 
Wat!!! roepen alle drie de herders kom op we 
gaan er naar toe.
Caspar kijkt naar de ster in de hemel. Wat be-
teken zo’n ster Balthasar? Ik heb informatie 
opgezocht in een van onze geleerde wijze boe-
ken wat die ster betekent. Het geeft  aan dat er 
een Konings kind geboren is. Kome dan gaan 
we cadeaus halen Caspar kom dan gaan we dat 
halen. De vertellers vertellen wat er gebeurt is 
of wat ze gaan doen ook bij het prentenboek 
vertellen ze bij het verhaal. Ik heet Caspar in 
het spel en Caspar kijkt naar de sterren regen.

Renzo, groep 6

Het toneelstuk voor de kerstviering
Meestal doet groep 6 de kerstviering. De kerst-
viering begint met de kleuters die kaarsjes 
aansteken. Ze zingen hier een liedje bij. Dan 
vertellen Emiel en Eline een verhaal. Het gaat 

over Sarah die een ster vindt hij ligt dof op de 
grond. Ze pakt hem op en gaat naar het dorp 
om te kijken of iemand daar een idee heeft . 
Daar komt ze de verhalen vertelster tegen die 
pakt de ster aan en klimt op de top van een 
kerstboom maar de ster valt en ligt dof op de 
grond. Dan gaat ze naar de toren en zet de 
ster op de punt van de toren. Die was ook niet 
hoog genoeg we moeten nog hoger denkt Sa-
rah, we moeten naar de bergen.
Onderweg pikt een duif het koortje van de 
ster en de duif vliegt hoger en hoger hij laat 
het koortje los en even leek het of de ster bleef 
zweven maar dan valt hij weer. Sarah klimt 
op de berg hij is heel hoog als ze er is gooit ze 
hem omhoog maar jij valt weer neer dan is het 
ondertussen al erg laat geworden ze kan niet 
meer, ze valt in slaap. De hele hemel is vol met 
sterren maar een plek is leeg de ster trekt aan 
het koortje Sarah wordt wakker en peutert het 
koortje los. De ster vliegt naar de lege plek en 
straalt een stuk op Sarah en een stuk op haar 
huis. Einde verhaal                        Noèll, groep 6 

De kerstmarkt
De kerstmarkt in Vreeland, er zijn heel veel 
krampjes en ook lekkers, er zijn leuke activi-
teiten voor kinderen. Dit jaar was er een lam-
pionnenwedstrijd, er was een optocht voor de 
lampionnen. Je kon ook van hout een kerst-
boom maken en daar naast kon je gesminkt 
voorde, er was ook een heel groot springkus-
sen daar gingen alle jongens op en vooral de 
grote jongens die gingen stoeien. Je kon ook 
op de foto daar kon je ook mee een leuke 
kerstkaart maken. Je kon ook lekkere wafels 
kopen die zijn heel lekker!! Je kon ook lekkere 
sate kopen. De kerstman was er met zijn ren-
dier. Het was een grappige rendier je kon hem 
een knuff el geven maar dat heb ik niet gedaan. 
De kerstman had ook snoepjes. Wij zien je vol-
gend jaar.                               Gemaakt door Fien

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.

De Vreelandbode
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Deze maand het hoorspel 
Magnus op Radio1
Elke vrijdagnacht Radio 1 
na Met het oog op morgen!

Kijk ook op onze 
vernieuwde website!
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  

Fijne feestdagen 
en graag weer 

tot ziens in 2016! 

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

Op de Klapstraat nummer 8 woont sinds 
2012 de familie Hoken. Voor het werk van 
vader Ichiro, quality engineer bij Ricoh, is het 
gezin in 2007 van hun thuisland Japan naar 
Engeland verhuisd. Na 5 jaren is Engeland 
voor Nederland verruild. Ze begonnen in 
Amstelveen, waar een grote Japanse gemeen-
schap zit, maar dat voldeed niet. Na een inten-
sieve zoektocht had Yuki al snel via dorpsge-
noot Cathinca het huis aan de Klapstraat ge-
vonden. Tijdens de eerste bezichtiging was het 
direct duidelijk, Vreeland ging het worden! 
De jongens, Reiji (21), Akiya (16) en Ryuki 
(12) vertellen enthousiast over hun ervarin-
gen in Nederland en Vreeland. Zij vinden 
Nederlanders erg open voor andere culturen, 
vriendelijk en direct. Ze voelen zich hier thuis 
en hebben veel vrienden. Het is hier soms zelfs 
makkelijker vrienden maken dan in Japan. De 
omgangsvormen zijn hier directer en sneller 
te begrijpen, de Nederlanders zeggen gewoon 
wat ze bedoelen. Reiji geeft als voorbeeld dat 
in Japan mensen soms lachen en ja zeggen, 
terwijl ze iets heel anders bedoelen. Ichiro er-
vaart dit ook op de werkvloer. Geen onuitge-

sproken bijbedoelingen of sociale rituelen die 
eerst doorlopen moeten worden voordat je 
zakelijke deals kan doen. 
Yuki verzamelt antiek en struint, tot hilariteit 
van de mannen, zowel in Nederland als tijdens 
vakanties verschillende antiekwinkels af.  
Reiji gaat in september studeren, waarschijn-
lijk accounting in Utrecht. Akiya en Ryuki zit-
ten op de internationale school in Hilversum. 
De twee oudste jongens zitten op rugby en 
Ryuki wordt door zijn broers overgehaald dit 
ook te doen. Ryuki twijfelt nog, want zijn beide 
broers hebben tijdens het rugbyen hun sleu-
telbeen gebroken! Wonen in dit werelddeel  
bevalt het hele gezin goed. Ze hebben mooie 
reizen gemaakt door Europa en zijn nog niet 
uitgekeken op Nederland, er is hier nog veel te 
zien en te ontdekken. Wellicht wordt een va-
kantie op de wadden het volgende uitje. 
Wat Vreeland betreft zijn ze het met elkaar 
eens, het is een fijn en heel mooi dorp en ze 
zouden hier graag nog lang wonen. Aan de 
Vreeland 750 activiteiten hebben ze niet echt 
deelgenomen. Reiji lacht: “750 jaar geleden zat 
Japan nog in het Samurai tijdperk!”          W.T.

“A sunday lunch bij de Familie Hoken”

Aan tafel bij....

Mensen worden steeds ouder, en de door de 
gemeente of zorgverzekering betaalde voor-
zieningen schaarser. Gelukkig zijn er veel 
mensen die graag iets voor een ander doen. 
Welzijn Stichtse Vecht koppelt vrijwilligers 
aan mensen met een hulpvraag. De bedoeling 
is dat alle inwoners van Stichtse Vecht zoveel 
mogelijk kunnen deelnemen aan de samenle-
ving. De hulp die kan worden geboden is heel 
verschillend, afhankelijk van de behoefte. Het 
kan zijn dat de vrijwilliger met een oudere gaat 
wandelen, boodschappen gaat doen, of een 
kopje thee komt drinken. Soms zijn er kleine 
klusjes in huis nodig of hulp bij de adminis-
tratie. Of de partner van een dementerende 
oudere heeft ondersteuning nodig. Sommige 
mensen kunnen het huishouden niet meer 

overzien en hebben daar hulp bij nodig. 
Naast deze individuele hulp worden ook pro-
jecten opgezet waar meer mensen tegelijk 
plezier van hebben. In Loenen is bijvoorbeeld 
een nieuwe jeu des boulesbaan gemaakt; in 
Vreeland zijn het koersbal en de klaverjasclub 
ondersteund door Welzijn Stichtse Vecht. 
Inmiddels zijn er ruim 450 vrijwilligers, die 
vanuit 4 kantoren in de 12 dorpskernen wer-
ken. Voor Vreeland is het kantoor op de Ko-
ningin Julianaweg 52 in Loenen. 
Er is een toenemende behoefte aan vrijwil-
ligers. Wilt u graag iets betekenen voor een 
ander, heeft u een goed hart? Dan kunt u zich 
aanmelden via info@welzijnsv.nl of 0346-
290710. Meer informatie vindt u op de web-
site www.welzijnstichtsevecht.nl.               M.S.

Welzijn Stichtse Vecht zoekt vrijwilligers

Op vrijdagavond 18 december draait de film 
Ruth & Alex, geregisseerd door Richard 
Loncraine met Morgan Freeman, Diane 
Keaton en Carrie Preston.
Een al jaren getrouwd koppel, Ruth (Diane 
Keaton) en Alex (Morgan Freeman), dat jaren 
samen heeft gewoond in een appartement in 
New York, wordt overweldigd door alle per-

soonlijke en wettelijke regels als ze willen ver-
huizen. De film wordt vertoond in het gebouw 
van de Vecht & Angstel Kerk, Rijksstraatweg 
139 te Loenen aan de Vecht. Inloop vanaf 19.30 
uur, de film start om 20.00 uur. De toegang is 
gratis, maar een bijdrage om de kosten te dek-
ken wordt gewaardeerd. Na afloop is er een 
hapje en drankje. www.vechtenangstelkerk.nl

Filmhuis Loenen

De Vreelandbode
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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

Wie overkomt dat nou? Als fysiotherapeut uit 
Loenen en Vreeland gevraagd worden voor de 
begeleiding van een Olympisch team; het bob-
sleeteam uit Canada nog wel. Een goed team 
bovendien. De Canadese dames wonnen tijdens 
de laatste winterspelen in Sotsji nog de gouden 
plak! De gelukkige is Vincent Heesemans en dat 
is geen toeval. Hij is eind november vertrokken 
voor de eerste wereldbekerwedstrijden. Toch 
vraag je je even af: waarom kiest nou de Cana-
dese bond juist deze Nederlander - recht van het 
platte land - voor haar bobsleeteam? 

Wie wel eens bij Fysiotherapie Vreeland of in 
de Loenense praktijk Match 14 komt weet het: 
Vincent is niet zomaar een fysiotherapeut. Ie-
dereen is hartelijk welkom maar van topspor-
ters gaat zijn hart net iets sneller kloppen. Hij 
ontwikkelt voor de beste sporters program-
ma’s met maar 1 doel: dat zij op het juiste mo-
ment de juiste prestatie kunnen leveren. Hij 
deed dat al eerder voor Olympische sporters. 
Of ze nou baanwielrennen of bobsleeën. 

Snelheidsduivels
Twintig jaar geleden raakte hij betrokken bij 
het bobsleeën voor het Nederlandse team in 
het Duitse Altenberg. Snelheidsduivels in een 
slee die soms tot 150 km per uur kan glijden. 
Vincent: “Ik kwam er daar achter dat succes 
in de sport maakbaar is. Om met Cruijff te 
spreken: je ziet het pas als je het door hebt...”. 
Er was in Nederland weinig sportmedische 
kennis of literatuur aanwezig over deze sport, 
ondanks dat we al bobsleeën sinds 1924, ver-
telt Vincent. Door een samenwerking van het 
kleine Nederlandse met het Engelse team, 
kwam hij in aanraking met Engelse én Noorse 
bobsleeërs. “Geweldig wat ik daar zag. Die 
professionaliteit, die focus en kracht, en de 
manier van trainen..., daar heb ik deze ‘sport 
van piloten en remmers’ goed door leren ken-
nen. Hierna heb ik mijzelf doorontwikkeld, 
steeds zoekend naar mijn eigen meerwaarde 
als begeleider!” onthult Vincent. 

Begeleiden Canadese ploeg bij World Cup
Afgelopen november reisde hij op verzoek van 

de Canadese Bobsleigh Skeleton Bond, na 20 
jaar opnieuw af naar Altenberg in Duitsland, 
vlakbij de Oost-Duitse grens. Hier ligt één van 
de moeilijkste bobsleebanen van de wereld. 
’Canada’ begint met de eerste reeks wereldbe-
kerwedstrijden van het seizoen in Altenberg, 
Winterberg en Königssee. De ‘bobbers’ zijn 
er klaar voor. En Vincent, die zich makkelijk 
beweegt in nieuwe teams van sporters en be-
geleiders, ook! Hij heeft zich goed voorbereid. 
Nu is het voor hem de uitdaging om precies 
de juiste inspanning te vinden voor zijn ‘bob-
bers’, waarmee zij in optimale vorm komen 
en blessurevrij blijven. Hij geeft zijn volle aan-
dacht. Vincent: “Of het nou een knie behan-
delen is of een kopje koffie samen drinken, 
om even te kunnen luchten, doet er dan niet 
zoveel toe. Het is vooral goed kijken naar hoe 
deze topsporters bewegen en heel goed naar 
ze luisteren”. Er komt veel meer bij kijken dan 
het concrete ‘mobiliseren’, tapen of, nog één 
van zijn expertises, acupunctuurnaalden zet-
ten. Het is de puzzel in elkaar passen. Waar 
nodig zet hij zijn helikopterblik sportoverstij-
gend in. En juist daarvoor willen ze hem er 
graag bij hebben, de Canadese bond. 

Zijn gezin en cliënten zullen hem dus een paar 
weken moeten missen. Voor vervanging in de 
praktijk is natuurlijk gezorgd. En als u dit leest 
is hij waarschijnlijk net weer terug. De Olym-
pische Winterspelen zijn alleen pas in februari 
2018 in Pyeongchang in Zuid-Korea. Moeten 
zijn cliënten in Loenen en Vreeland zich zor-
gen maken dat ze hem aan het Canadese bob-
sleeën kwijtraken? Zijn ogen gaan twinkelen. 
“Nee hoor” stelt Vincent de dorpelingen ge-
rust, “alleen als Ajax mij vraagt...”.           A.W.

Canadees Olympisch bobsleeteam kiest 
Vincent Heesemans

Afgelopen weekend is er op ludieke wijze af-
scheid genomen van ‘juf’ Janny Toom. Janny 
neemt, na 36 jaar te hebben bijgedragen 
aan de fitheid van tientallen Loenenaren en 
Vreelanders, mannen en vrouwen, jong en 
oud, afscheid van het vak en van haar leer-
lingen. Janny is afkomstig uit de gymnastiek 
en turnwereld. In de loop der jaren behaalde 
ze alle denkbare diploma’s op het gebied van 
lesgeven. Zij begon ruim 30 jaar geleden met 
een toen nieuwe vorm van bewegen op mu-
ziek: aerobic dance. Tot 1995 deed Janny ook 
de jazzlessen voor kinderen en tieners, daarna 
beperkte ze zich tot de volwassenen.
Het afgelopen jaar werden nog twee groepen 
per week door Janny (zelf superdun en lenig 
gebleven met al dat sporten) afgebeuld met 
opeenvolgend low impact en high impact ae-
robics. Elke twee weken was er weer een nieuw 

programma, met nieuwe en opzwepende mu-
ziek. En met Sinterklaas een toepasselijk rit-
misch Sinterklaasrepertoire. Lekker bewegen 
en ook nog gezellig: na de lessen van Janny 
voelde je lijf zich altijd een stuk beter dan daar-
voor! Haar bijzondere humor, haar maffe mo-
nologen, maar ook haar grote deskundigheid 
en betrokkenheid zullen zeer worden gemist. 
De twee Vreelandgroepen zijn nog steeds op 
zoek naar een waardig alternatief om in vorm 
te blijven.

Afscheid ‘juf Janny’

De Vreelandbode



Herman Oggel gaf vorige maand het stokje door 
aan buurman Maarten Verhoeven. De Brabander 
uit Oerle die sinds 1997 - samen met zijn Zweedse 
vrouw Mari - aan de Bergseweg woont. De kinde-
ren Alexander (26) en Isabelle (24) zijn al lang het 
huis uit. Alexander heeft inmiddels na zijn mas-
ter finance een baan bij Aegon en Isabelle is bezig 
met haar master communicatiewetenschappen 
aan de VU. Beiden wonen in Amsterdam. Mari 
– van wie we vorig jaar nog een mooi Zweeds 
kerstrecept kregen – werkt als vrijwilliger bij het 
Stedelijk Museum in de hoofdstad. 

Maar we komen hier – op een druilige zondag-
ochtend – voor Maarten, die opgroeide in het 
katholieke Oerle als oudste van een gezin met 
vijf jongens. “Mijn vader was bakker en mijn 
moeder runde de kruidenierswinkel. Het was 
een blije jeugd met – naast school – voetballen, 
in het bos ravotten en waar nodig thuis mee-
helpen. Na de middelbare school heb ik HTS 
Bedrijfskader in Eindhoven gedaan, een com-
binatie van techniek en economie, waaronder 
marketing.”

Mooie loopbaan 
Maarten kreeg na zijn studie al snel een baan 
bij reclamebureau RJA in Eindhoven. Het 
bureau had het hoofdkantoor in Amsterdam. 
Maarten: “Om verder te komen in het vak be-
sloot ik naar de hoofdstad te verhuizen. We 
leven dan in 1981. Mijn ouders waren inmid-
dels gescheiden en mijn moeder stond 100 
procent achter mijn beslissing.” Er volgde voor 
Maarten een mooie carrière in de reclamebran-
che. Maar ook in de liefde had hij het geluk aan 
zijn kant. In 1983 besloot de Zweedse Mari met 
haar vriendin een midweek naar Amsterdam 
te gaan. Maarten: “Toen ik op het Leidseplein 
een biertje zat te drinken zag ik Mari. Ze was 
prachtig met krullend blond haar en een witte 
blouse. Het leek wel een engel. We hebben 
gelijk kennis gemaakt en een dag later – dat 
was 14 juli – hebben we Quartorze Juillet bij 
de Bastille gevierd, een bekende Amsterdamse 
kroeg. In de herfst van dat jaar ben ik Mari gaan 
opzoeken in Stockholm en met Kerst is Mari 
naar Amsterdam gekomen en daar gebleven. 
De vlinders waren all over the place!”

Zorgeloos leven, maar toch….
Maarten en Mari woonden een paar jaar in 
Amsterdam. Toen er kinderen in de planning 
zaten verhuisden ze naar Nederhorst den Berg, 
naar een nieuw gebouwd twee-onder-één kap 
huis. Mari werkte in die jaren op Schiphol in 
een juwelierswinkel, waar haar grote talenken-
nis goed van pas kwam. Maarten had via Rob 
Benjamens, die sinds 1979 zijn collega was, 
kennis gemaakt met Vreeland. Rob woonde 
in die jaren namelijk in Vreeland en Maarten 
werd later partner bij het bureau Benjamens 
Van Doorn. De kinderen werden geboren en 
het leven verliep voorspoedig. Maarten: “Een 
mooi huis, de liefde van mijn leven, twee mooie 
kinderen, en een prachtige baan. Wat wil een 
mens nog meer.”

Andere wending 
Toch begon het te kriebelen. Maarten voelde 
zich meer manager dan marketing/communi-
catiestrateeg. Hij miste het hands on werken, 
het ambacht. En een vrijstaand huis stond 
ook op het verlanglijstje. Het gezin zette twee 
stappen voorwaarts. Het gezin kocht in 1997 
het huis aan de Bergseweg en in 2003 startte 
Maarten zijn eigen marketing adviesbureau 
MVCM. Maarten: “Ons sociale leven, vrien-
den, voetbal, tennis enzovoorts, speelt zich 
grotendeels in Nederhorst af. Dat komt vooral 
omdat de kinderen daar zijn opgegroeid en op 
de basisschool hebben gezeten. Toch hebben 
we ook steeds meer contacten in Vreeland. 
We zijn regelmatige bezoekers van de horeca 
in Vreeland, vroeger al met de kids naar het 
pannenkoekenhuis, toen naar het café van 
Cor en nu hebben we Lokaal Zuid. En De 
Nederlanden uiteraard. Verder golfen we bij 
Old Course Loenen en daar hebben we ken-
nis gemaakt met veel Vreelanders. En dan is er 
natuurlijk de hechte band die de bewoners van 
de Bergseweg met elkaar hebben. Dat is echt 
bijzonder. De jaarlijkse buurt BBQ is fantas-
tisch en we hebben laatst de eerste Bergseweg 
Besloten gespeeld op Old Course Loenen.” Een 
wedstrijd die Maarten overigens heeft gewon-
nen. Met een grote smile pakt hij een mini-
beker van zijn bureau.

Toekomst dromen 
Dan vraag ik of Maarten en Mari nog dromen 
hebben. Vooralsnog is Maarten nog druk met 
MVCM (www.mcvm.nl). Recent heeft hij nog 
een pitch gewonnen en zo een flinke opdracht 
binnengesleept. Maarten: “Over een paar jaar 
wil ik het misschien wat rustiger aan gaan doen. 
We zijn van plan om dan kleiner te gaan wonen 
en meer te gaan reizen. Misschien kiezen we 
voor een kleiner huis in de buurt, of een appar-
tement in Amsterdam. We gaan het meema-
ken. Tot nu toe heb ik een heerlijk leven gehad. 
De kinderen doen het goed, we zijn gezond en 

door Conny Lohuis

Maarten Verhoeven (58)

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

Wat een fantastisch 750 JAAR hebben we gehad!
Ik wens iedereen een gezond en liefdevol 2016.
     Nelly

december 2015 13 

we wonen op een prachtige plek in het meest 
welvarende deel van de wereld.” 
Maarten tot slot: “Naast mijn werk ben ik 
sinds 2010 lid van de Raad van Toezicht van 
Nierstichting Nederland. Met veel plezier pro-

beer ik bij te dragen aan het realiseren van de 
missie van de Nierstichting: ‘een toekomst met 
zo min mogelijk nierziekten en een betere toe-
komst voor nierpatiënten.” Maarten geeft het 
stokje door aan Gerdjan Rapati.

Vanwege de toename van inbraken in Vreeland 
hebben Kim Verhoef en Susanne van Ede 
een buurt-app gemaakt. Tot nu toe is de 
WhatsAppgroep voor heel Vreeland, om te zien 
of er interesse is. 

Volgens de initiatiefnemers loopt het storm. 
Kim: “Er zitten nu ruim 80 mensen in de 
groep, maar via Facebook heb ik al veel meer 
aanmeldingen. Voor we iemand toevoegen 
aan de WhatsAppgroep kijken we of die per-
soon wel in Vreeland woont. Er kunnen maxi-
maal 100 mensen in één WhatsAppgroep.” 
Als er voldoende interesse is, kan de groep ge-
splitst worden, zodat er per buurt of wijk een 
groep bestaat. De bedoeling is dat er per groep 
twee beheerders zijn. Deze beheerders kunnen 
zich melden bij Kim en Susanne. Er zijn al ini-
tiatieven in sommige straten en wijken. Zo is 
er een Fetha-Duinkerken groep van bewoners 
rond De Nederlanden. Kim en Susanne zoe-
ken contact met de wijkagent om korte lijnen 
te houden richting de politie. Ook zijn ze bezig 
om bij de  gemeente borden aan te vragen, die 

worden geplaatst bij de toegangswegen van het 
dorp. “Dan kan iedereen lezen dat we onszelf 
beschermen en gaat er een preventieve wer-
king van de app uit.”

De politie zegt, bij monde van woordvoerster 
Danielle Friedeman, het gebruik van de app 
zeker toe te juichen. “Dat vinden wij prima. 
Het is alleen heel belangrijk dat bij een ver-
dachte situatie eerst 112 gebeld wordt. Alleen 
dan kunnen wij een eventuele inbreker op he-
terdaad betrappen. Als er teveel tijd overheen 
gaat wordt die kans steeds kleiner. Schroom 
niet, maar bel!” Volgens Friedeman houdt de 
politie in deze tijd van het jaar ‘een donkere-
dagen-offensief’ waarbij verschillende acties 
tegen inbraken worden gehouden. “Dat zie je 
nu ook in Vreeland. Doordat er lange, don-
kere avonden zijn, is er meer gelegenheid tot 
inbreken. We houden preventieve controles 
en zijn meer zichtbaar. Dat geldt in Vreeland 
maar ook elders.” Volgens de politie zijn er 
naar aanleiding van de actuele inbraken in ons 
dorp (nog) geen arrestaties verricht.

Buurt-app tegen inbraken in werking

Annelies Weijschedé is vanaf het begin bij de 
Vreelandbode betrokken. Samen met Sandra 
Boogert vult ze de kinderrubriek waarvoor de 
naam De Kinderpost is verzonnen. Vanaf de 
tweede jaargang heeft ze een programma voor 
de Razende Reporters bedacht en begeleid. 

Dat zijn kinderen uit groep 6 en 7 die van ja-
nuari tot en met juni maandelijks een stukje 
schrijven voor De Kinderpost. De laatste jaren 
zijn mooie stukjes in deze rubriek verschenen, 
zoals een interview met de burgemeester, een 
stuk over vergeten groenten in de moestuin en 
artikelen over Beroemd zijn. 
Annelies leert de Reporters meer over journa-
listiek. Daartoe komen de kinderen een keer 
per maand op woensdagmiddag bij elkaar. An-
nelies heeft voor elk jaar een thema bedacht, 
dat ze samen uitwerken. Een terugkerend on-
derdeel is het interviewen van een persoon die 
50 jaar ouder is. 
De eerste middag leren de kinderen intervie-

wen: hoe stel je vragen? Wat kun je vragen? 
Hoe gebruik je je fantasie? Vervolgens beden-
ken de Reporters wat ze het leukst vinden om 
te doen. Een stukje schrijven, een beeldverhaal 
maken, fotograferen of het tekenen van de 
letters van de kop boven De Kinderpost. De 
tweede woensdag interviewen ze een mystery 
guest: door de goede vragen te stellen kunnen 
ze ontdekken wie de persoon is. Zo bleek in-
eens de Vreelandse Lisa Wade, de presentator 
van Klokhuis op bezoek te zijn! De derde mid-
dag maken de kinderen een fantasieverhaal, 
en verzinnen ze wie ze willen interviewen. De 
vierde keer doen ze dat interview. Soms gaan ze 
ook nog op reportage, zoals naar burgemeester 
Boeckhoven in het gemeentehuis in Loenen. 
De laatste keer is altijd het bezoek aan drukkerij 
Dunnebier. Hans Stuart leidt de groep gedul-
dig door het hele proces van ontwerp, zetten 
en printen. Met de lucht van verse drukinkt in 
de neus sluiten Annelies en de kinderen zo een 
half jaar Razende Reporters af.

In 2016 wordt de laatste 
Razende Reportergroep 
door Annelies begeleid. 
Voor dit achtste jaar heeft 
ze een actueel thema be-
dacht: de kinderen gaan 
zich bezighouden met 
‘Mensjesrechten’. Bin-
nenkort wordt op school 
de folder opgehangen en 
kunnen kinderen zich 
weer aanmelden om mee 
te doen.                         M.S.

De razende reporters 
met linksonder 
Annelies Weijschedé. 

Laatste jaar Razende Reporter met Annelies!

De Vreelandbode



“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

14 december 2015

Marlies Cordia

Marcel Vaarmeijer; ‘De gloriedagen van Walter Gom’.
Zoals je in deze donkere dagen graag een lekker 
romantische film wilt kijken, zo is het ook fijn 
om een boek te lezen dat je fantasie meeneemt, 
met een verhaal, behoorlijk onwaarschijnlijk, 
maar dat misschien toch zomaar zou kunnen ge-
beuren en je in een goed humeur brengt. 

Zo’n boek is ‘De gloriedagen van Walter Gom’. 
Het gaat met Iris Hauser eigenlijk niet zo goed. 
Ze komt uit een ongezellig gezin, heeft alle-
maal suffe baantjes gehad en werkt nu op een 
advocatenkantoor. Op een dag hoort ze ineens 
allemaal gerommel in het appartement boven 
haar, dat leeg stond.
Met de reservesleutel van de vorige bewoners 
stormt ze naar boven om daar de nieuwe be-
woner te treffen. Een nogal zonderlinge man, 
Walter Gom, die zijn huis niet uitkomt, door 
de butler van zijn oude moeder voorzien wordt 
van kant en klaar maaltijden en alles wat hij 
verder nodig heeft. 
Geschrokken door het lawaai dat hij kennelijk 
in zijn woning maakt loopt hij vanaf nu alleen 
nog maar op schoenen met dikke kussens er-
onder gebonden. Walter blijkt niet echt dol op 
menselijk contact, maar Iris kan hij wel velen, 
als het maar niet te lang duurt. 
Ze doen spelletjes en het begint zowaar op 
vriendschap te gaan lijken. Nadat Walter haar 
een paar geniale tips heeft gegeven voor een 
nieuwe baan en ook voor anderen meer dan 
goede raad had, besluit Iris met haar vriendin-
nen Sofie en Cecile, de vrouw van haar nieuwe 
baas een bureau op te richten, met Walter als 
stralend middelpunt. Het bureau gaat BIB he-
ten, Briljante Ideeën Bureau en Walter moet 
daar, niet gestoord door geregel er omheen, 
mensen advies geven. Het is een inslaand suc-
ces. De adviezen van Walter zijn van een ver-

frissende  eenvoud 
en onverwacht-
heid. De verhalen 
gaan van mond tot 
mond en de agenda 
puilt uit, tenmin-
ste, voor zover de 
toch wat contact  
gestoorde Walter 
dat aankan. De 
butler brengt hem 
elke dag ongezien 
naar het nieuwe pand dat ze moeten huren 
vanwege alle uitbreidingen, maar zijn moeder 
ziet het allemaal met lede ogen aan. Walter is 
Iris’ beste vriend en ze wil hem met alles be-
schermen tegen de boze buitenwereld. Maar 
als gaandeweg steeds belangrijkere types zijn 
raad gaan inwinnen, tot tenslotte een minister 
gebruik van zijn advies maakt en de hele po-
litiek daardoor op zijn achterste benen staat, 
dan komt de pers in het geweer. Wie is die 
Walter Gom? Alle slinkse journalisten zetten 
op hem in, paparazzi loeren uit alle hoeken om 
foto’s te kunnen maken. Dit kan niet anders 
dan uitlopen op een afgrijselijk drama. Als al-
les echt mis lijkt te gaan, wanneer Iris een ge-
sprek heeft gehad met de moeder van Walter, 
dat alle vreemde dingen om hem heen lijkt te 
verklaren, komt er na lange tijd nog een twee-
de kans voor Iris. Hoewel ik me in het begin zat 
te ergeren aan sommige nogal obligate zinnen, 
rechtstreeks uit een bouquetreeks boekje, kon 
ik toch niet ophouden met lezen. En net zoals 
met zo’n romantische film, die je misschien al 
twintig keer hebt gezien, zat ik met een heel 
tevreden gevoel toen ik het boek uithad. Een 
aanrader voor als het buiten wat somber lijkt, 
de avonden koud en guur!

Marieke te Wierik van YogaM geeft Yin-yog-
alessen in de fraaie ruimte van boerderij Land-
zigt aan de Nigtevechtseweg 37. Yin Yoga is 
een rustige, meditatieve yogavorm waarbij je 
gedurende langere tijd in één houding blijft 
en spierspanning wordt losgelaten door mid-
del van de ademhaling. Door de houdingen, 

gerichte ademhaling en stilte gaan je organen 
beter functioneren en het wordt helderder en 
lichter in jezelf. 
In januari begint een nieuwe serie lessen op de 
dinsdagavond van 19.30-21.00 uur waarvoor 
nog enige plekken beschikbaar zijn. Opgeven 
en meer info: www.yogam.nl

Nieuwe serie yogalessen bij YogaM

In de vorige Vreelandbode stond een inter-
view met Hans Bots. Hij werkt als vrijwilliger 
in de Palliatieve Thuiszorg. Voor mensen die 
hier meer van willen weten, is er in januari 

een informatie- avond. Jannie van Kooten 
van Stichting Vrijwilligerszorg Thuis Sterven 
en Hans Bots heten u welkom op woensdag 
13 januari om 19.30 uur in het Dorpshuis. 

Informatie-avond Palliatieve Thuiszorg

Op zondag 20 december 2015 is er in de 
Laurenskerk, Nieuwstraat 31, Weesp een 
volkskerst-zang. Tijdens deze volkskerstzang 
wordt het kerstoratorium ‘Als appelbloesem in 
de winter’ van Marijke de Bruijne uitgevoerd 
met aan de piano Wolter Willemsen. Maar er is 
ook veel gemeen-tezang met orgelbegeleiding.
De uitvoerende koren zijn: het Laurenskoor 

uit Weesp, het Christelijk Gemengd Koor 
‘Rehobôth’ uit Amsterdam en het Christelijk 
Gemengd Streekkoor ‘Sursum Corda’ uit 
Vreeland. De begeleiding gemeentezang en 
algehele leiding is in handen van Frits Heil en 
Arthur Koopman.
De toegang is gratis. De volkskerstzang begint 
om 14.30 uur. De kerk is open om 14.00 uur.

Volkskerstzang in Weesp

De Vreelandbode



Op maandag 18 januari vanaf 20.00 uur houdt 
Juliette Jonker in het Dorpshuis een lezing over 
Buitenplaatsen aan de Vecht. Ga mee op reis 
door eeuwen geschiedenis van de Vechtstreek 

en van de buitens, waarbij dit keer met name 
het interieur aan bod komt. Meer informatie 
en opgeven:  www.cursusprojectloenen.nl of 
bel 0294 – 232325 Ciska van Leusden.

Vroeger waren het nog eens winters. Met elke 
keer weer een dik pak ijs, de schaatsbaan die 
open was en af en toe zelfs de Vecht die dicht 
lag. De laatste jaren is de kans om te schaat-
sen nogal wisselvallig. Vorig jaar spande het er 
nog om en was de ijsbaan aan de Bergseweg 
op een centimeter na niet dik genoeg om alle 
trappelende Vreelanders te dragen. Ook dit 
jaar zijn de voorspellingen niet dusdanig dat 
we een Elfstedentocht of dichte Vecht kunnen 
verwachten. Maar…. je weet het maar nooit! 
Hoop doet leven… 
Om toch maar in de ijs-sferen te komen hier 
een prachtige oude foto die nog gemaakt is op 
de oude ijsbaan op de voormalige Vecht bij het 
Plantagehuis. Men bereikte deze schaatsbaan 
via een bruggetje (plank) over de sloot naar de 
boomgaard. Hier kon men de schaatsen om-
doen en de bevroren Vecht-arm betreden. 

IJsclub Voorwaarts
De ijsbaan werd in gereedheid gebracht 
door IJsclub Voorwaarts. Onze Vreelandse 
ijsclub werd in 1896 opgericht op initiatief 
van de heren Van Groen, Kooij, Hageman, 
Driessen, Van Ekris, Moleveld, Scheepmaker, 
Vermeulen en Blom. De eerste ijsbaan was op 
het buitendijkse oeverlandje bij de boerderij 
van Stam aan de Loenenseweg (nu de ‘paar-
denboerderij’ die te koop staat). Later schaats-
te men ook wel op het trekgat achter Soede 

op de Boslaan (naast de Alambertskade) tot 
de oude Vechtarm bij het Plantagehuis de ijs-
baan werd. Aan het einde van de jaren ’20 werd 
deze ijsbaan ’s avonds permanent verlicht en 
werd de koek en zopie, die uit een tent met riet-
matten bestond, vervangen door een houten 
exemplaar. Erg populair was het schoonrij-
den, waarbij Vreelanders elegant rondzwier-
den over het ijs, al dan niet op schaatsen door 
de lokale smid gemaakt. In 1962 werden zelfs 
in Vreeland de nationale kampioenschappen 
schoonrijden gehouden. Ook werden er regel-
matig hardrijwedstrijden georganiseerd. De 
prijzen waren vaak ‘waar je wat aan had’, zoals 
vlees, sinaasappels of planten.

Nieuwe ijsbaan hard nodig
Eind jaren ’70 telde de ijsclub maar liefst 600 
leden. Teveel voor de ruimte die de voormalige 
Vechtarm bood. Er werd toen, in 1978, uitge-
weken naar de landijsbaan die ook nu nog in 
gebruik is, aan de Bergseweg op het land van 
de stichting Mattheus van Sevenhoven, later 
gekocht door Jan Driessen. Deze huidige ijs-
baan is te zien op de nieuwe foto uit 2013, het 
laatste jaar dat de ijsbaan vol in gebruik was. 
Zodra het er naar gaat uitzien dat het langere 
tijd gaat vriezen zal Lodewijk van Monsjou 
zoals elk jaar het land weer laten onderlopen 
en dan maar duimen voor een lange vorstpe-
riode!                J.J.

Vreeland vroeger...

De IJsbaan

...en nu

Lezing interieur buitenplaatsen
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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

Heeft u de weg naar ons reisbureau nog niet gevonden?
 

Wij boeken al 18 jaar vakanties en zakelijke reizen naar 
alle delen van de wereld. Omdat iedere vakantiewens 
uniek is nemen wij graag ruim de tijd voor het uitzoeken 
van uw vakantie, zaken of groepsreis. Uw wens staat bij 
ons centraal en daarom selecteren wij het beste aanbod 
in prijs en kwaliteit bij één van onze 100 % betrouwbare 
leveranciers in binnen en buitenland.
U kunt op alle mogelijke manieren bij ons terecht: in ons 
reisbureau, via mail, via telefoon, via onze website en het 
is zelfs mogelijk dat wij op afspraak bij u thuis komen.
 

 Meenthof 45
 1241 CZ kortenhoef
 Tel. 035-6568585
 kortenhoef@vx.nl
 www.vx.nl/kortenhoef
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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

Patron-cuisinier Wilco Berends van Hotel-
Restaurant De Nederlanden en zijn team wer-
den begin december wederom beloond met 
een Michelin-ster. In deze december-Vreeland-
bode deelt hij met de Vreelanders de receptuur 
van een bijzonder gerecht dat zeer geschikt is 
om met kerstmis te bereiden. 

Gemarineerde makreel met schelpdieren, 
haringkuit, champagne en grapefruit. 
Recept voor 4 personen:  4 makreelfi lets, 250 gr 
schotse scheermessen, 250 gr kokkels, haring-
kuit, bieslook, 100 gr zeekraal, 1 rode grape-
fruit, 1 komkommer, 1 bleekselderij, 1 venkel, 
2 takjes dragon, 1 limoen, 1 sjalot, olijfolie, 
Pernod, champagne, witte wijn, roomboter.

Trek het vliesje van de huid van de makreel 
en haal de graten eruit. Smeer een plateau 
in met olijfolie, strooi daar zo dun mogelijk 
zout overheen en besprenkel dit met Pernod. 
Leg hier de schoongemaakte fi lets op. Haal de 
blaadjes dragon van de takken af. Snijd een 
halve sjalot in dunne plakjes. Verdeel de dra-
gon en de sjalot over de makreelfi lets. En be-
sprenkel dit weer met olijfolie en Pernod. Laat 
dit minimaal 3 uur marineren.
Stoof de kokkels en scheermessen tot deze 
open gaan staan. Gebruik hierbij wat venkel, 
sjalot en witte wijn. Bewaar bij het afgieten het 
kookvocht. Haal het vlees uit de schelpen en 
snijd de scheermes in kleine stukjes.
Maak de grapefruit schoon. Schil de kom-
kommer en snijd hier blokjes van. Snijd 
dunne plakjes rauwe venkel en maak dit aan 

met olijfolie en zout. Schil de bleekselderij en 
snijd hier blokjes van. Snijd ringetjes van de 
bieslook.
Leg de makreelfi lets op het bord en verdeel de 
groenten en grapefruit eromheen.
Breng 3 dl champagne aan de kook en voeg 
daar 1 dl kookvocht van de kokkels en scheer-
messen aan toe. Roer hier koude klontjes bo-
ter doorheen tot het een mooie emulsie is. 
Haal de pan van het vuur en meng de kokkels, 
scheermessen, sap van een ½  limoen, bies-
look en 2 eetlepels haringkuit hier doorheen. 
Verdeel dit over de borden. Garneer dit af met 
wat zeekraal.

Bijzonder Kerstrecept van Wilco Berends
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De Lionsclub Loosdrecht e.o. doet dit jaar voor 
de tweede keer mee aan de Kerstactie voor de 
Voedselbank. Hiervoor worden zoveel moge-
lijk Douwe Egberts-waardepunten ingezameld 
en verzilverd voor pakken koffie. De totale 
opbrengst van de regio wordt gedoneerd aan 
de Voedselbank Stichtse Vecht. Landelijk le-
verde deze actie ruim 120.000 pakken koffie op 
waarvan circa 1.800 voor onze Voedselbank. 
Na afloop van de inzameling verhoogt D.E. 

de totale opbrengst met 15% en het bedrijf 
verzorgt alle leveringen. Gulle gevers kunnen 
hun DE-punten onder andere inleveren bij de 
Jumbo’s in Loenen, Kortenhoef, Breukelen 
en Loosdrecht. Tevens bij de apotheken in 
Maarssen (Bisonspoor en Spechtenkamp), 
Breukelen en Loenen. Maar ook bij Novy de 
Bruin en Plesman Optiek in Maarssen en bij 
dagwinkel Aloys in Vreeland. Alle adressen 
staan op www.lionshelpen.nl

Kerstactie DE-punten voor Voedselbank

Veel dank aan alle leuke, trouwe en 
gezellige klanten die mij de afge-
lopen twee jaar het plezier hebben 
gegeven Vreeland een winkeltje te 
bieden! Pauline van der Hoeden

Onlangs is een wachthok geplaatst bij de bus-
halte naast het Dorpshuis. Tegen weer en wind 
beschut kan men hier nu wachten op buslijn 
122, die door de week twee keer per uur vanuit 
Loenen via Vreeland en Nigtevecht naar Weesp 
rijdt. 

Zoals tijdens de laatste Dorpsraadvergadering 
bleek, wordt deze buslijn bedreigd met ophef-
fen. Dat zou echt een groot verlies zijn voor het 
voorzieningenniveau van Vreeland. Wellicht 
is het ‘onbekend maakt onbemind’ dat ken-
nelijk dus te weinig mensen gebruik maken 
van deze filevrije en voordelige verbinding 
richting Amsterdam. Toch is de bus een seri-
eus en aantrekkelijk alternatief voor mensen 
die werken in Weesp of Amsterdam, een dagje 
willen shoppen, naar school moeten of familie 
willen bezoeken.
Wist u dat u binnen een uur (56 minuten) 
op Schiphol staat als u de bus pakt vanuit 

Vreeland? Deze brengt u in 25 minuten naar 
station Weesp, van waar ieder kwartier een 
trein naar Schiphol vertrekt. Geen file en geen 
parkeerkosten. Ook bent u op deze manier bin-
nen 45 minuten in hartje centrum Amsterdam 
voor de prijs van circa € 7,-. 
Door de week rijdt de bus om 7 minuten over 
het hele en 7 minuten over het halve uur, op za-
terdag alleen om 7 over het hele uur. Wellicht 
toch een aantrekkelijk alternatief voor een 
duur en filegevoelig ritje naar Amsterdam?  

Wachthok bij bushalte geplaatst


