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Het blijft bijzonder hoe actief ons dorp is, dat blijkt ook weer 
in deze Vreelandbode. We blikken terug op wat deze maand de 
revue is gepasseerd (kunst, cultuur, dorpsbijeenkomsten) en we 
blikken vooruit op wat komen gaat (sintintocht deze zaterdag, 
de kerstmarkt, vele Sterrenevenementen). En niet te vergeten de 
interviews met inspirerende dorpsgenoten in de diverse rubrie-
ken. Na bijna tien jaar Vreelandbode blijft ook de redactie zich 
eigenlijk verbazen over het enorme aanbod aan evenementen en 
de constante aanwezigheid van interessante, betrokken en be-
vlogen Vreelanders. Dat maakt het ook zo fijn om elke maand 
deze dorpskrant voor u te maken. Mede dankzij de vaste colum-
nisten en alle verenigingen en instellingen die ons hun berichten 
sturen  bieden wij ook deze maand weer een gevarieerd aanbod 
aan wetenswaardigheden en nieuws uit ons eigen dorp en uit de 
regio. Hopelijk ervaart u de Vreelandbode net zo inspirerend als 
wij dat zelf doen. Wij gaan de winter tegemoet, maar niet zonder 
de wetenschap van bijzondere momenten om elkaar te ontmoe-
ten en uzelf te verrijken. Veel leesplezier! 
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Naar schatting 40 Vreelanders bezochten de 
thema-avond die de Dorpsraad in het Dorps-
huis had belegd. Centraal stond de vraag: wat 
moet er in het nieuwe Dorpsplan komen? De 
Dorpsraad had voor een aantal prikkelende 
stellingen gezorgd om de discussie op gang 
te helpen. 

Parkeren in het oude dorp
Iedereen is het erover eens dat parkeren in het 
oude dorp een crime is. Maar hoe moet het 
anders? Parkeervergunningen voor de bewo-
ners, zoals in Muiden?  De politie zegt niet te 
kunnen handhaven zolang er geen fatsoenlijk 
alternatief voorhanden is. En het Sperwerveld 
dan? Dat is voorlopig geen optie: archeologen 
hebben op het Sperwerveld een oude voor-
burcht van kasteel Vredelant gevonden. Een 
echte oplossing is nog ver weg. Maar het is en 
blijft een punt van aandacht.

Bereik of geen bereik?
Komt-ie er nou wel of niet: die UMTS-mast? 
En waar dan wel? Of krijgen we Drentse toe-
standen? Veel bewoners zien op tegen zo’n op-
zichtige zendmast bij het BP-station. Anderen 
wijzen op het – niet wetenschappelijk bewe-
zen ?? – stralingsgevaar. Sommige bewoners 
denken dat het probleem zichzelf misschien 
oplost nu veel dataverkeer via wifinetwerken 
loopt. Maar voorlopig hangt het nog teveel af 
van de eigen provider of iemand wel of geen 
bereik heeft met zijn telefoon. Misschien moet 
daar eens onderzoek naar worden gedaan. 

Toeristen: last of lust?
Hoe meer toeristen, hoe liever het de gemeen-
te is. En zo denkt onze horeca er wellicht ook 
over. Maar de gemeente komt niet met de fa-
ciliteiten (parkeerplekken, toiletten) die nodig 
zijn om het dorp te ontlasten. Dus zetten veel 
toeristen hun auto in het dorp en gaan op de 
fiets verder. En als je moet plassen? Dan is er 
altijd wel ergens een boom of een bosje. Zeker 
een aandachtspunt in het nieuwe Dorpsplan.

Kloppend hart
Het Dorpshuis is niet meer wat een Dorpshuis 

zou moeten zijn: het kloppend hart van het 
dorp. De vanzelfsprekende plaats waar onze 
verenigingen samenkomen, voorstellingen 
worden gegeven en dergelijke. De Dorpsraad 
vindt het niet wenselijk dat de basisschool 
dergelijke activiteiten naar zich toetrekt. 

Voorstellen van bewoners
Een aantal bewoners kwam zelf met aanvul-
lende voorstellen. Nu de Van Leerbrug geslo-
ten is voor autoverkeer, is er minder sluipver-
keer hetgeen de rust en de veiligheid in het 
dorp vergroot. Zou dat zo niet kunnen blij-
ven? Ook de overlast van de N201 (fijnstof en 
geluidsoverlast) kwam aan de orde. Dat stond 
al in het oude Dorpsplan en blijft eveneens in 
het nieuwe een punt van aandacht. 

Uitgebreid aan de orde kwamen natuurlijk 
ook het leefbaarheidsbudget (we schreven er 
al over in het vorige nummer van de Vree-
landbode) en de stand van zaken rond Greif. 
Helaas staan we met de rug tegen de muur 
en is de stoplichtvariant vooralsnog de enige 
oplossing. De gemeente moet daar nog over 
beslissen, maar de ontdekte voorburcht op 
het Sperwerveld bemoeilijkt dit. Ondertussen 
probeert Greif zelf het vrachtverkeer via de ra-
dio te reguleren.

Wie komt er in het bestuur?
Onze penningmeester Peter Nagtegaal en 
Renate Vermeijs treden af als bestuursleden. 
Op de komende ALV in het voorjaar willen 
we graag twee goede vervangers voorstellen. 
Aanmelden via info@dorpsraadvreeland.nl.

Van de Dorpsraad

Goed bezochte thema-avond

Zaterdag 19 november komt de Sint weer in 
Vreeland aan. Dit jaar is de goedheiligman 
een uurtje later dan normaal: om 16.30 uur. 
De Sint vindt het namelijk gezellig als hij 
alle kinderen ziet smikkelen na het handje 
schudden en zingen. De Vree-
landse horeca heeft gezellige 
kinder-aanbiedingen die zo 
leuk zijn, dat zijn Pieten daar 
nog even persoonlijk peperno-
ten komen gooien en strooien.
Dorpshuis
Nelly heeft de frituur aan, dus voor een 
goeie friet of frikandel, Nelly heeft het wel!

Lokaal Zuid
Hier een heus kinderme-
nu en die avond niet op 
de bon, een graai in grab-
belton!
Pannenkoekenhuis Noord Brabant
Voor een kinderpannenkoek met limo en 
present, weet dat je dan maar € 5.- verder 
bent!
De Nederlanden
Zoals elk jaar is hier voor elk een warm kop-
je chocolademelk.
Dus: Tot zaterdag alle ouders met kind, bij 
de intocht van de Sint!

Smikkelen na de Sint intocht!

Wilt u nog een kraam huren op de 
Vreelandse kerstmarkt 10 dec. a.s.? 
 Bel Engeline van Ee, 
 06-52410075. 
 Kosten: € 40,-. 
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Dik van ‘t Hof 
Pim van Rossum

en
Cor Maan

www.stichtsevecht-beweegt.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 a/d Vecht, tel.: (0346)-290710
e-mail: h.dehaan@welzijnsv.nl  
www.welzijnstichtsevecht.nl
Kwadraad Maatschappelijk Werk
tel.: 088 900 4000 
Angstel 138, 3621WC Breukelen
Careyn Thuiszorg
Wijkteam Loenen/Vreeland
Fetha 3a, 3633 CT Vreeland tel.: 06-18880183
Zorggroep Vechtstreek - ‘t Kampje
Driehovenlaan 2, 3632 BK Loenen a/d Vecht 
Tel. zorgbemiddeling: 0800-2200029
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: info@csvridderhof.nl 
Bibliotheek Loenen
Doude van Troostwijkplein 47 Loenen
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 september
17 nov. De Vreelander vertelt...
 Bep Besselse, Dorpshuis, 20.00 uur
19 nov. Sinterklaasintocht 16.30 uur 
20 nov.  Nesciolezing Kerkje Kortenhoef
25 nov.  Opening Nederhorst on Ice
26 nov. Open Monumentenspecial 
 Angstel met lezingen
2-4-9-11 dec.  Kerst Brocante bij Saskia Brocante.
9-10-11dec. Sterren-Expositie rondom 
 Kerstmarkt in Dorpshuis
10 dec.  Kerstmarkt Vreeland
16 dec.  Kerstsamenzang met Sursum  
 Corda, Grote Kerk, 20.00 uur
1 jan.  Nieuwjaarsduik Van Leerbrug,  
 14.00 uur
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Bij Volkstuin Vereniging Vreeland komen 
aan de Singel en ook aan de Spoorlaan weer 
wat moestuintjes van ongeveer 70 m2 vrij per 
1 januari 2017.  Geïnteresseerd? Stuur een 
mailtje naar: annetheslenfeld1955@gmail.com.

Beste dorpsgenoten, wij zijn 6 enthousi-
aste studenten van Sport, Management en 
Ondernemen (HvA) en organiseren een sur-
vivalevenement voor 70 mede-studenten, dat 
plaats zal vinden op 31 januari 2017. Daarvoor 
zijn wij op zoek naar sponsors van geld en/of 
materiaal. Sponsors zullen vermeld worden 
op de t-shirts die wij gedurende het evenement 
zullen dragen. Mocht je denken ons hierbij te 
kunnen helpen of wil je meer info? Wij horen 
het graag! Groetjes, Team Sorevival. Contact: 
Berend Keehnen (0612476349 of sorevival@
hotmail.com).

Vechtzooitjes



 Smederij NIESSEN
• SIERSMEEDWERK
• BUITENLANTAARNS
• LAS- EN REPARATIEWERK

RUITERSTRAAT 6 - VREELAND - TEL. 0294 - 237 348
 smederijniessen@caiway.net

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

De Werf 4- , Loenen a/d Vecht, 0294 - 23 22 40
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YIN YOGA  
Op de prachtige locatie 
Boerderij Landzicht Vreeland.

Marieke te Wierik 0630590201 
www.yogam.nl

10 december a.s. wordt in 
Vreeland weer de jaarlijkse 
kerstmarkt georganiseerd. Op 
een zaterdag dit jaar. Voor de 
kerstmarkt liefhebbers die zich 
hadden voorgenomen om die 
dag een van de andere kerst-

markten in de omgeving te bezoeken: geen 
probleem, want de Vreelandse kerstmarkt be-
gint pas in de loop van de middag. 

Bezoekers zijn zaterdag de 10e december van-
af 15.30 uur van harte welkom voor een ge-
zellige borrel en een hapje op het ‘foodplein’ 
voor De Nederlanden. En natuurlijk kan er 
ook weer gestruind worden langs de sfeervol 
ingerichte kraampjes. Begin Kerst dit jaar in 
Vreeland! Toegang is gratis en parkeren ook.

Traditioneel 
Ook dit jaar zijn er op de Vreelandse kerst-
markt een aantal traditioneel terugkerende 

onderdelen. Zoals de kerstman en zijn ren-
dier, een levende kerststal waar het kerstver-
haal wordt verteld, exposities van Vreelandse 
kunstenaars, kerstversiering knutselen voor 
kinderen en overal sfeervolle muziek. Ver-
spreid over de markt weer heerlijke maaltij-
den en (warme) dranken. En er zijn zo’n 30 
kraamhouders met een gevariëerd aanbod: 
van kerstartikelen, (kinder-)mode en sieraden 
tot wijn, woon-accessoires en kunst.

Handig om te weten
De Vreelandse kerstmarkt is geopend van 
15.30 tot 19.30 uur en vindt plaats in de Breed-
straat en op Duinkerken. Toegang is gratis en 
parkeren kan op het Sperwerveld aan het be-
gin van het dorp. 

Voor meer informatie over het programma 
of om aan te melden als kraamhouder: kerst-
marktvreeland.nl. Er zijn nog kramen be-
schikbaar.

Vreelandse kerstmarkt dit jaar op zaterdag

De Loenense Dam Vereniging geeft kennis van het feit dat 
het zeer gewaardeerd lid de heer

Marinus Scheepmaker
is overleden. Onze Marinus, mogen we bij L.D.V. wel zeggen, was vanaf 1954 tot heden 
onafgebroken lid van L.D.V. Uiteraard is het allereerst een verlies voor de familie maar ook 
L.D.V. lijdt met het overlijden van Marinus een groot verlies. Hij is in de loop van de jaren vijf 
maal clubkampioen van L.D.V. geweest. Aan zijn wekelijkse aanwezigheid bij L.D.V. met veel 
damkunde, vriendelijkheid en humor is na 62 jaar een definitief einde gekomen. 

We wensen de familie, en vrienden veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies.

L.D.V. leden en bestuur.

Maar liefst twintig deelnemers meldden zich 
zaterdag 5 november om de wilgen langs de 
Spoorlaan te knotten naar aanleiding van de 
oproep van de werkgroep ‘Aanzicht van Vree-
land’. Een werkje dat met enthousiasme werd 
aangepakt. Gelukkig was het goed weer, en dus 
was de stemming opperbest. De deelnemers 
genoten van het samen werken in de buiten-
lucht, van het landelijke uitzicht en van het ge-
voel iets goeds te doen voor het dorp. Om de 
Spoorlaan er niet in één keer helemaal kaal te 
laten uitzien, werden niet alle wilgen tegelijk 
geknot, maar werd besloten om en om te knot-
ten. Een volgende keer – en die komt er zeker 
– komt dan de andere helft aan de beurt. Een 

glunderende Karel Sneyers was blij met zoveel 
betrokken dorpsgenoten en dacht alweer aan 
het Boerenlaantje en het Jubileumlaantje. “Als 
we die met evenveel mensen onder handen 
kunnen nemen, is ook dat een peulenschil.”

Vreelanders blijken enthousiaste knotters

In het Dorpshuis hingen ze op 7 oktober aan 
zijn lippen, de trouwe fans en het-er-altijd-al-
graag-eens-bij-willen-zijn-publiek van dorps-
genoot Micha Hamel. Hij overtreft de ver-
wachting op deze ‘Sterren Vrijdagavond van 
de Poëzie’.  
Langere en korte gedichten maakt hij. Vooral 
die korte, dat kan nogal tijdrovend zijn. Du-
plo gedichten noemt hij die: kleurrijk en kort 
- net een puzzel al die woorden. Ruim ander-
half uur komen zijn dorpsgenoten oren tekort 
bij het horen van zijn gedichten en krijgen ze 
kijkjes in de keuken over hoe die ontstaan. Bij-
voorbeeld door de buurman die zijn wandel-

schoenen aan Micha’s zoon uitleende – want 
wij wandelen niet – en best bedankt wilde 
worden met een gedicht. Gefascineerd door 
deze taalgevoelige, onderhoudende (levens-)
kunstenaar vond het publiek zijn gedichten 
geestig, gedurfd, verbijsterend eerlijk en oh zo 
rijk aan schone taal. Zie www.sterrenvanvree-
land.nl voor een duplogedicht. 

Dichter Micha Hamel meesterlijk 
in Dorpshuis



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 
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Monument 
in

 Monument in
hét restauratie adviesbureau

Breedstraat 17
3633 AX Vreeland

06 15238787
info@monumentin.nl
www.monumentin.nl
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Op 14 November en op 14 December hebben 
we volle maan. De aarde staat tussen de maan 
en zon in waardoor het maanoppervlak van-
uit Vreeland (maar ook de rest van de Aarde) 
helemaal verlicht is. Dat is op zich niet zo bij-
zonder. Omdat de Maan eens in de 28 dagen 
om de zon draait, hebben we iedere maand 
een volle Maan. Maar de komende twee volle 
manen zijn anders. De maan beweegt langs 
een ellipsvormige baan om de aarde en staat 
dus niet altijd even ver weg. Wanneer de af-
stand tot de aarde minimaal is tijdens een 
volle maan, spreken we van een supermaan 
en dat is de komende maand twee keer het 
geval. De volle maan op 14 November is 
zelfs de grootste supermaan van deze eeuw. 

Die avond staat de maan op een afstand van 
maar 356.511 kilometer. Het oppervlak lijkt 
daardoor zo’n  15% groter dan normaal en de 
maan reflecteert zo’n 30% meer zonlicht dan 
normaal. Zie de maan schijnt door de bomen 
... laat de Sint maar komen.

Dat geldt trouwens ook een beetje voor de 
winter. De zon is stevig op weg naar een zon-
nenvlekken minimum en daarmee neemt de 
kans toe dat we een aantal behoorlijk koude 
dagen gaan krijgen. Alleen op basis van de 
zonnenactiviteit is de verwachting, dat er dit 
jaar weer eens op natuurijs kan worden ge-
schaatst in Vreeland. OVB, dat wel.

H.L.

Hemel boven Vreeland

Eveline Soede - Liefde overwint alles, altijd
Onlangs is het eerste boek van de uit 
Vreeland afkomstige Eveline Soede uitge-
komen: Liefde overwint alles, altijd. Reden 
voor de Vreelandbode om deze –nu in 
Blaricum woonachtige- Oud-Vreelandse te 
interviewen.

Het levensverhaal van Eveline Soede (66) be-
gint in Vreeland, waar ze een heerlijke jeugd 
heeft gehad. Eveline: “Ik ben opgegroeid op 
de boerderij van onze familie, Boslaan 13, te-
genover De Koepel, het oude familiehuis van 
de familie Soede. Ik was een echt kind van 
de boerderij, een buitenkind, en ik genoot 
van de vrijheid die we daar hadden. Bij ons 
achter waren we vaak met veel kinderen aan 
het zwemmen of schaatsen. Samen met mijn 
broer en zus ging ik naar de Openbare School. 
We gingen wel naar de kerk, maar mijn moe-
der had onenigheid met juffrouw Baar van de 
Christelijke school, vandaar dat de keuze op 
de Openbare School viel. Als we naar het dorp 
gingen, moesten we oversteken midden over 
de grote brug. Nadat mijn broer daar een on-
geluk had gekregen, is het tunneltje gemaakt 
naar de Boslaan.” Het was een warm, liefdevol 
gezin. Er waren ook zware tijden, zoals toen 
vader Soede een hersenbloeding kreeg op zijn 
50ste. Hij was daardoor halfzijdig verlamd en 
kon niet meer praten. Gelukkig kon hij nog 
wel dammen, en wekelijks kwam Marinus 
Scheepmaker bij hem langs om samen een 
potje te spelen. Eveline: “Ik had graag mijn 
boek aan Marinus gegeven, ontzettend jam-
mer dat hij onlangs is overleden.”

Op haar 16de begon ze met haar werk als 
tandartsassistente. Dat heeft ze 47 jaar ge-
daan, met een kleine pauze doordat ze als 
kindermeisje voor de familie Leuftink in 
Loenen werkte. Ze is ‘tandartsassistente voor 
het leven’! Vol passie spreekt ze over haar 
werk, vooral over de jaren bij de praktijk 
voor Bijzondere Tandheelkunde in Arnhem, 
waar veel bewoners met een beperking uit 

Het Dorp werden behandeld. “Hier kon ik 
met hart en ziel werken, de mensen hadden 
zoveel meer aandacht en zorg nodig, en gaven 
ook veel terug.”
Het leven van Eveline kende pieken en dalen. 
Het geluk van het warme gezin in Vreeland, 
het verdriet om haar zus Joke die jong is over-
leden, de zorgen om haar eerste man die ma-
nisch depressief was, het feest om ondanks 
vijf miskramen een zoon te krijgen, een zoon 
die veel zorg maar ook veel liefde geeft, haar 
werk als tandartsassistente dat zoveel voldoe-
ning gaf, en het grote geluk dat ze nu met haar 
eerste liefde van vroeger samen is. Zowel in 
haar gezin, relatie en werk zijn moeilijke en 
mooie momenten geweest waarbij ze ver-
zuchtte: “Ik kan er wel een boek over schrij-
ven!” Na haar pensionering heeft ze de daad 
bij het woord gevoegd, haar laptop geopend 
en is ze gaan schrijven. Omdat ze wil vastleg-
gen hoe dat leven is geweest, en hoe ze bij alle 
tegenslagen positief kon blijven. Omdat ze 
tevreden is, dankzij én ondanks alles dat haar 
leven kleur heeft gegeven. 

De liefde is het grote thema in haar verhaal. 
Want de liefde heeft haar de kracht gegeven 
om alle moeilijke tijden in haar leven te over-
winnen.              M.S.

Het boek is voor € 15,99 te bestellen via de web-
winkel van www.boekscout.nl.

Op 1 november jl. verscheen de eerste 55+ 
gids van Stichtse Vecht, de gids met informa-
tie voor iedereen die zelfstandig wil blijven 
wonen en vitaal oud(er) wil worden in onze 
gemeente. De gids is gratis af te halen o.a. op 

het gemeentekantoor en bij Welzijn Stichtse 
Vecht. 
De informatiegids is binnenkort ook digi-
taal beschikbaar via www.stichtsevecht.nl en 
www.welzijnstichtsevecht.nl.

55+ Gids voor senioren 
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SINTERKLAAS INTOCHT
Zaterdag 19 november 2016 is de Sinterklaas intocht rond 16.30u bij de Nederlanden voor. 

Wij bieden de dorpsgenoten een gratis kopje warme chocomelk aan. Wees welkom!

WAGYU DINER
Op donderdag 1 december 2016 is er een bijzonder Wagyu diner bij ons. We schuiven aan 
aan grote ronde tafels en serveren een 5 gangen menu met wijn, water en koffie á 145.- 
per persoon. De koning van het Wagyu vlees, Mikel Pouw van Nice to Meat, zal vertellen 

over dit kostbare en bijzondere vlees en alle gradaties van kwaliteit. Reserveer snel!

KERST
Op Eerste Kerstdag serveren wij een heerlijke kerstlunch á 90.-- per persoon.

Wij leggen u in de watten met een 6 gangen menu.
Beide Kerstdagen zijn wij open voor een cupieus kerstdiner, 8 gangen á 125.--

per persoon. Reserveer nu!

Met een culinaire groet, De Nederlanden     
Wilco & Caroline Berends 

Tel. 0294 23 23 26 www.nederlanden.nl

Er zijn vandaag de dag genoeg mensen 
die daar wat over te zeggen hebben.  Maar 
wat moet je nou?  Biologisch of bespoten? 
Vegetarisch of Paleo? Minder suiker en zoet, 
dat is wel duidelijk. Maar die vetten dan? Is 
margarine nou wel goed of niet? Wat je reden 
ook is om bewuster met voeding om te gaan, 
je loopt er vanzelf tegenaan:  de grote hoeveel-
heid tegenstrijdige adviezen over voeding en 
gezondheid die beschikbaar is.
Hoe ga je dan zelf door de bomen het bos zien?
Waar zoek je om inspiratie en hulp?
Wat voor beslissingen over voeding maak jij 
voor jezelf en je gezin op dat moment waar 
het echt telt?  Zou het niet mooi zijn om een 
persoonlijke leidraad te hebben?  We staan 
vrijwel allemaal iedere dag voor dezelfde be-
slissingen. Wat eten we vandaag? Hoe krijg ik 
genoeg gezond eten naar binnen?  
Voor deze vragen is de 3 x N test is een uit-
stekende leidraad. Begin met de eerste N als 
uitgangspunt. Wanneer je producten kiest, 
vraag  even in je hoofd of het aan de 3 x N vol-
doet.  Zo ja, helemaal goed.  Zo nee, vraag  of 
het een stap vooruit is in de gewenste richting.
De eerste N staat voor NODIG – welke voe-
dingstoffen heeft mijn lichaam nodig om op-
timaal te kunnen functioneren?   De nodige 
voedingstoffen zijn verdeeld in 3 categorieën: 
A.  Water -  in water vinden alle metabolische 

processen plaats.  

B.  Macronutriënten -  koolhydraten, eiwit-
ten en vetzuren – de basis  brandstof-
fen en/of bouwstoffen  voor je lichaam. 
Koolhydraten vind je voornamelijk in 
groente , fruit en granen.  Bonen, noten, 
zaden, eieren, vis, vlees en zuivel zijn goede 
bronnen voor eiwitten en vetzuren. 

C.  Micronutriënten – vitaminen en minera-
len. Je vindt ze voornamelijk in verse onge-
kookte groente en fruit.  Dat is meteen ook 
vezelrijk, wat belangrijk is voor gezonde 
darmen en darmflora. 

De tweede N staat voor NATUUR  -  Hoe kan 
ik deze voedingstoffen op de meest natuur-
lijke en onbewerkte manier tot me nemen?  
Op deze manier heb je namelijk het meeste 
voordeel van de nutriënten en de co-factoren 
die helpen met het verteren en opnemen.
De derde N staat voor NU – Waar sta ik NU 
in mijn voeding, en wat is mijn volgende stap 
vooruit in de goede richting? De weg naar de 
top van de berg begint met de eerste stap. 
Zodra je de 3 x N test zelf als leidraad gaat 
gebruiken zul je zien dat je bewuster beslissin-
gen gaat maken over de voeding die je koopt 
en eet. Het is wijsheid om bewust met je ge-
zondheid en voeding om te gaan en 3 x N is 
hiervoor een handig hulpmiddel. Probeer het 
zelf maar en laat me weten wat voor positieve 
veranderingen jij beleeft.  

Blog van de maand door Petra Hooyenga

“Wat is wijsheid in voeding”

Voor sint- en kerstcadeaus hoeft u het dorp 
niet uit! Hier wat tips voor super leuke cadeaus 
die tegelijkertijd lokale ondernemers steunen.
Wat dacht u van een Kywie? Een schapen-
wollen wijnkoeler of flessenwarmhouder, net 
wat u wilt. Door de iso-
lerende werking van de 
wol blijft een fles koud 
of juist warm. Saskia 
Nooy is de bedenkster en 
exporteur van dit hippe 
en handige gadget. Te 
koop via www.kywie.
com of bij haar thuis 
aan de Klapstraat 4 (06- 
51992173).
Korenmolen De Ruiter heeft in zijn winkel-
tje niet alleen versgemalen soorten meel voor 
brood en kruidkoek, maar ook geweldige 
olijfolie uit Kreta, van de olijfboomgaarden 
van de zoon van de eigenaren van de molen. 
De mooie fles staat inmiddels bij diverse ster-
renrestaurants op tafel. Molenaar Nico Perdijk 
heeft zelf een handige shopper ontworpen en 
genaaid, gemaakt van oud zeildoek van de wie-
ken. Hoe duurzaam en lokaal kun je het heb-
ben. Verderop aan de Nigtevechtseweg zijn 
andere home-made en biologische producten 

te koop: de lekkerste jammen en sappen bij 
Tilly’s jamkar bij nr. 24 en bij de Landwinkel 
van boerderij Landzigt op nr. 37. Een uitge-
breid biologisch assortiment van allerlei lek-

kernijen is ook te vinden bij de Dagwinkel. 
Ideaal voor een feestelijke geschenkmand. 
Doe er meteen het Vreelandboek of een VVV 
bon in, ook die zijn bij Aloys te koop. Saskia 
Brocante aan de Lindengracht heeft een win-
kel boordevol brocante en decoratieve cadeaus 
en is zeker een bezoekje waard tijdens haar 
‘Barn sales in Christmas style’. Ook bij Belleza 
en Hand&Nails scoor je iets leuks voor Sint en 
Kerst, en een Dinerbon van Noord Brabant, 
Lokaal Zuid of De Nederlanden wordt ook ze-
ker zeer gewaardeerd! 

Decemberinkopen in eigen dorp



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
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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 �

De Vreelandbode

Op 29 oktober j.l. vierden Goedkoper en 
Mélange4Flute hun 10-jarig jubileum. De 
ensembles gaven gezamenlijk een feestelijk 
concert in de Vecht & Angstelkerk in Loenen 
aan de Vecht. Het concertzaaltje was volle-
dig gevuld met een honderdtal vrienden en 
genodigden.

In een sfeervolle ambiance speelden beide 
groepen om en om een aantal sets. Het eer-
ste deel van het jubileumconcert bestond uit 
klassieke werken van onder andere Bach, 
Mendelssohn en Haydn. Daarna ging de vo-
lumeknop open met funky muziek van o.a. 
The Blues Brothers en filmmuziek van The 
Incredibles. GoedKoper werd voor de gele-
genheid bij het poppydeel ondersteund door 

de heerlijke grove van drummer Dick van 
Baardewijk. Na het muzikale feest van een 
klein uur werd er nog lange tijd na geborreld. 
Het fluitensemble Mélange4Flute en 
GoedKoper hebben met dit geslaagde concert 
weer laten horen dat er voldoende muzikaal 
talent in Stichtse Vecht zit. Zeker de moeite 
waard om eens te beluisteren. En natuurlijk te 
boeken voor diverse feestelijke gelegenheden.
Kortom een heerlijke muziekmiddag. 

Lustrumconcert 10 jaar GoedKoper

Zondag 30 oktober was de kleutergymzaal 
van basisschool CSV Ridderhof door Muziek-
vereniging de Vecht even omgetoverd tot een 
spannend bos. Hier vertelde Lisa Wade voor 
twee volle zalen het verhaal ‘Peter en de Wolf’. 
Het publiek werd meegenomen in een verhaal 
waarbij alle personages werden vertolkt door 
de instrumenten. Peter, het vogeltje, grootva-
der, de eend, de jagers en de wolf, ze kwamen 
allemaal voorbij. Lisa had van tevoren ieder-
een de opdracht gegeven om de fantasieknop 
aan te zetten en zo zag iedereen het spannende 
verhaal aan zich voorbij komen. Hoe Peter 
vroeg in de ochtend ging wandelen. De ruzie 
tussen de eend en het vogeltje. De kat die het 
vogeltje wilde vangen en opa die boos was dat 
Peter zomaar was weggelopen, want wat zou 
er gebeuren als de wolf langs kwam? En toen, 
toen kwam de wolf en at zo de eend op! Pe-
ter had het gezien en klom via de tuinmuur 
een boom in. Samen met het vogeltje verzon 
hij een plan en met een touw wist hij de wolf 
aan zijn staart te vangen. En hebben jullie 
ook de eend nog horen kwaken in de buik 
van de wolf? De leden van het orkest vonden 
het geweldig dat er zoveel kinderen, ouders 
en grootouders kwamen luisteren en hebben 
ervan genoten. Nu gaat Muziekvereniging 
de Vecht hard oefenen voor het galaconcert 

van 18 maart 2017. Voor die tijd kunt u ons 
natuurlijk nog horen bij de intocht van Sin-
terklaas en op kerstavond! Heeft ons concert 
u of één van uw kinderen geïnspireerd? We 
kunnen altijd nog nieuwe leden gebruiken. En 
vanaf de leeftijd van ongeveer 8 jaar kunnen 
kinderen prima een instrument gaan leren 
bespelen. Muziekvereniging de Vecht heeft 
diverse huurinstrumenten en kan u in contact 
brengen met gediplomeerde docenten in de 
regio. Meer info op: www.muziekvereniging-
devecht.nl
De Vecht start in januari met Ouder - Kind 
lessen. Samen muziek maken met je kind? 
Hoe gaaf is dat. Binnenkort valt er een flyer 
bij u in de bus met de benodigde informatie.
Kunt u niet wachten? Stuur een mail naar: 
muziekles@muziekverenigingdevecht.nl

Muziekvereniging de Vecht speelt met
succes Peter en de Wolf 

BMW 116i               bj 2016               81 km              € 26.350
BMW 320i                bj 2008       202000 km             € 10250
Fiat Grande Punto  bj 2007      108000 km               € 4650
Mini One                   bj 2012        114000 km             € 10950
Mini One                  bj 2007         160000 km             € 7450
Mini Cooper            bj 2008         61842 km                 € 9950
Renault Clio 1.2      bj 2012           32397 km               € 9250
VW Up                      bj 2012           85000 km               € 6750

BMW 325 i touring  AUT. bj 2005       145000 km              € 12250
Citroen C3 AUT.                 bj 2005       139536 km             € 4750
Opel Meriva 1.8  AUT.     bj 2008          67000 km               € 8950
Smart Fortwo   AUT.         bj 2008        152900 km              € 3650
Volvo V50  AUT.                bj 2004        214000 km               € 6750
VW Polo 1.4  AUT.            bj 2007        75000 km                € 8250
VW Polo 1.4  AUT.            bj 2007        75000 km                € 8250

In de serie ‘de Vreelander vertelt’ 
trapt Bep Besselse op 17 november af! 
Voor Vreelanders vanaf 16 jaar

Bep Besselse is een man die velen in het dorp 
kennen. Van de klaverjas- en biljartclub, van 
de voormalige voetbalvereniging Sperwer 
waar hij lang in het eerste heeft gespeeld en 
de kantine heeft gerund. En van de dorps-
feesten in Vreeland waarbij hij altijd op de 
dansvloer te vinden is. Hij danst met jong als 
oud, en liefst tot in de kleine uurtjes.  Of je 
komt hem ‘s ochtends vroeg tegen als hij zijn 
dagelijkse wandeling maakt.
Wat kan hij deze donderdagavond vertellen 
over zijn werkzame leven bij van Leer. Was 
het echt die goede oude tijd? Wat is er ge-

beurd met de voetbalvereniging Sperwer? En 
wat weet hij over de drumband die vroeger 
nog aan het dorp verbonden was? Als hij niet 
met de caravan op reis is tref je hem op de 
Pomonaweg aan. Altijd in voor een praatje, 
een welgemeend advies en daar waar nodig 
een helpende hand!!

Programma:
De avond begint om 20.00 uur in het Dorps-
huis. Kosten: € 5 (volwassenen) inclusief een 
kop koffie of thee bij binnenkomst. Het duurt 
tot ca. 22.00 uur. Napraten voor wie wil met 
een drankje (voor eigen rekening).

Opgeven graag. Gewoon komen ook prima!
E: annelies@sterrenvanvreeland.nl

‘De Vreelander vertelt’, met Bep Besselse 
Donderdag 17 november – 20.00 tot ca. 22.00 uur - Dorpshuis
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Yogalessen, Zwangergschapsyoga Ayurvedische massage en consulten
www.kayaveda.com  Middenweg 99 NdB  info@kayaveda.com

ONTBIJT – LUNCH – BORREL – BUFFET
PRIVATE DINING – CATERING AAN BOORD

LOCATIE VERHUUR
 

Wij cateren voor particulier en zakelijk. 
Casa Food staat voor kwaliteit, 
mooie presentatie & goede smaak!

Wij zijn gevestigd in Amsterdam & Vreeland

Check onze facebook & instagram!
info@casafood.nl | www.casafood.nl | 020 4129995

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

De Vreelandbode

Op vrijdag 25 november organiseert de 
Vrijwilligerscentrale in opdracht van de ge-
meente Stichtse Vecht het jaarlijkse vrijwilli-
gersfeest in Theater 4en1 in Breukelen. 

Vrijwilligerswerk is onmisbaar voor het so-
ciale leven in de wijken en kernen van onze 
gemeente Stichtse Vecht. Door het aanbie-
den van deze feestavond toont de gemeente 

haar waardering voor de vele vormen van 
vrijwillige inzet. Tijdens de avond wordt de 
Vrijwilligersprijs 2016 uitgereikt. 

De uitnodigingen voor de organisaties zijn 
inmiddels verstuurd, maar mocht u geen uit-
nodiging hebben ontvangen, kijk dan op onze 
website www.vrijwilligerstichtsevecht.nl   voor 
de uitnodiging en het aanmeldformulier.

Bekende kerstliederen zoals ‘Stille nacht’, ‘Nu 
zijt wellekome’ en ‘Midden in de winternacht’ 
kunnen vrijdag 16 december volop gezongen 
worden tijdens de kerstsamenzang die het 
christelijk gemengd streekkoor Sursum Corda 
organiseert in de St. Nicolaaskerk in Vreeland. 

Christelijk gemengd streekkoor Sursum Cor-
da geeft twee keer per jaar een concert met an-
dere koren, meestal in Weesp, waarin vooral 
zij te beluisteren zijn. Bij de kerstsamenzang 
draait het vooral om het samen zingen met 
het publiek. Daarnaast zal het koor nog enkele 
andere sfeervolle liederen ten gehore bren-
gen. De kerstsamenzang komt voort uit de 

succesvolle samenzang die vorig jaar tijdens 
750 jaar Vreeland werd gehouden. Toen wer-
den Oudhollandse liederen gezongen in de 
St. Nicolaaskerk. De vorige samenzang werd 
enthousiast ontvangen door het Vreelandse 
publiek, vandaar dat er nu een tweede avond 
wordt georganiseerd. 
De kerstsamenzang start om 20.00 uur. De 
deuren van de St. Nicolaaskerk gaan 19.30 
uur open. Aan de samenzang werken organist 
Lieuwe Visscher en de Vreelandse slagwerker 
Peter Prommel mee. Het koor staat onder lei-
ding van dirigent Albert Schaapman. De sa-
menzang is gratis toegankelijk, maar er wordt 
wel een collecte gehouden voor de onkosten. 

Kerstsamenzang Streekkoor Sursum Corda

Vrijwilligersavond Stichtse Vecht

in Vreeland: elke dinsdagmiddag yoga
11-01 start cursus enneagram
16-01 start Italiaans op vakantie
meer informatie en opgeven:
www.cursusprojectloenen.nl of bel 232325

Weer of geen weer, minstens drie keer per 
dag loop of ren ik een ronde waarvan er stee-
vast twee door Vreeland. Eigenlijk ben ik niet 
zo kieskeurig, zolang er maar weinig verkeer 
is en ik me vrij kan bewegen.

Ik ben geboren op een boerderij op de grens 
tussen Groningen en Friesland. Al na enkele 
weken werd ik geadopteerd, ik woonde eerst 
aan de Vossenlaan en nu al weer zo’n zeven 
jaar op de Voorstraat. 

Yoga
Feitelijk leef ik heel gezond en volgens een 
strak regime. Rond 7 uur ontbijt ik met gra-
nen en vlees. Dan kan ik niet wachten om erop 
uit te gaan. Meestal is dat een kort rondje via 
de Lindengracht over het Kneuterdijkje, het 
bruggetje over en weer terug. Daar ga ik even-
tjes helemaal los en jaag in volle sprint de nog 
slaperige eenden op. Dan doe ik een soort van 
yoga; eerst een balansoefening, daarna flink 
stretchen en een squat. Met het rechterbeen 
hoog opgetrokken ledig ik mijn volle blaas 
tegen een boom, die ik vooraf zorgvuldig uit-
gekozen heb. Zo balanceer ik soms wel minu-
tenlang. Vervolgens ga ik diep door de knieën 
en drink op mijn ellebogen gulzig uit de Oude 
Vecht. In deze hachelijke houding houd ik 
tegelijkertijd de eenden goed in de gaten. De 
squatoefening doe ik achter in de bosjes waar-
bij ik het heerlijk vind als het hoge gras tegen 
mijn achterste kietelt. Thuisgekomen ga ik, 
moe maar voldaan, nog een tukje doen. 

Middagronde
Het is altijd weer spannend waar de grote 
middagronde zich gaat afspelen, dit bepaalt 

mijn vrouw im-
mers. Iedere ronde 
heeft zijn voor- en 
nadelen. Zo houd 
ik er niet echt van 
om naast haar fiets 
te rennen maar 
eenmaal op de Alambertskade kan ik wel vol-
ledig losgaan. Als er weinig fietsers zijn is het 
heerlijk tussen de plassen en ontmoet ik vaak 
leuke soortgenoten. Omdat we na de uitkijk-
toren altijd dezelfde weg terug moeten is het 
soms wel een beetje saai. Ik ben bekaf tegen 
de tijd dat we op de Boslaan terug zijn. Leuker 
is deze wandeling als mijn vriendin Truffel 
meegaat; dan rennen we achter elkaar aan en 
rollen het liefst door de heerlijk riekende dode 
vissen langs de kant. Mijn vrouw wil dan altijd 
nog graag dat ik een stukje ga zwemmen, wat 
ik niet helemaal snap. Een paar keer per week 
gaan we met de auto erop uit. 

Toetje
In de namiddag ga ik weer rusten. Als ik 
mazzel heb loopt er nog iemand met mij een 
dorpsrondje Boeren- Jubileumlaantje en de 
Klapstraat. Vaak wacht ik dan buiten bij Aloys 
alvorens we naar huis gaan. Een keer vergat 
mijn vrouw mij daar maar gelukkig bracht 
Monique mij naar huis. Rond 17 uur eet ik 
weer en soms pik ik nog een peertje of walnoot 
uit de tuin mee als toetje. Daarna ben ik wel 
klaar, maar moet er nog altijd uit in de avond. 
Dat is wel leuk als neef Gozer meegaat, maar 
verder hoeft dat donkere Kneuterdijkje dan 
niet echt meer van mij. Tot de volgende och-
tend, dan ben ik er weer helemaal klaar voor!  
                                       P.v.d.H. 

Het favoriete rondje van....

Joppe
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Kinderboekenweek
Voor altijd jong! Dat was het thema van de 
Kinderboekenweek 2016. Wat een leuk the-
ma, daar valt veel over te schrijven en te ver-
tellen. 

De Kinderboekenweek op CSV Ridderhof be-
gon op een maandagochtend in oktober waar 
opa’s en oma’s van alle kinderen van ’t CSV 
naar toe mochten komen. De hele gang zat vol 
met opa’s en oma’s uit het hele land. Het was 
een leuke ochtend en van een paar kinderen 
kunnen jullie hier lezen hoe deze ochtend was. 
Veel leesplezier!

Eline 
Normaal begint de Kinderboekenweek al op 
woensdag, maar in Vreeland beginnen we pas 
op maandag daarna. Deze week is het thema 
voor altijd jong. Op CSV Ridderhof was er 
maandagochtend een speciale weekopening. 
Alle opa’s en oma’s mochten komen omdat 
het thema voor altijd jong is. Na de weekope-
ning kwamen alle opa’s en oma’s naar de klas-
sen met hun kleinkinderen. 
Eerst mochten de kinderen vragen stellen aan 
hun opa of oma of allebei. Bijvoorbeeld: hoe 
et vroeger op school was. Daarna gingen de 
kinderen rekenen en de opa’s en oma’s moch-
ten meekijken en zagen een heel groot verschil 
tussen hun tijd en deze tijd. 
Ook deden de kinderen verkeer en dat hadden 
de opa’s en oma’s niet op hun school. Daarna 
mochten de opa’s en oma’s vragen stellen aan 
de kinderen. 
En toen moesten de opa’s en oma’s weg uit de 
klas. Maar ze mochten aan het einde nog even 
wat drinken met een koekje erbij. Het was 
heel gezellig.           
Eline, groep 7

Pim, kinderboekenweek
In deze week is de dag speciaal opa en oma 
komen in de klas en dat is leuk! Om tien uur 
gaan de opa’ en oma’s weg dat is niet leuk. 
Ik lees veel in één stripje van Donald Duck dat 
is leuk. 
Pim, groep 4

Marie, kinderboekenweek
Vandaag is het tien oktober. Vandaag werd 
de Kinderboekenweek geopend. Er kwam 
een voorstelling. De Kinderboekenweek gaat 
over voor altijd jong. Dus mochten de opa’s 
en oma’s kijken. Dat was heel leuk. Toen gin-
gen we naar de klas. Toen zij de juf dat de klas 
dit verhaal moeten maken. En mijn opa die 
kwam. Dat was heel leuk! En mijn opa zegt 
dan altijd: en dan komst er een hele dikke oli-
fant met hele lange snuit en die blies het ver-
haaltje uit! 
Marie, groep 4

Kalle, de kinderboekenweek
Vandaag was de kinderboekenweek geopend. 
Dat was leuk. Juf Fennie presenteerde de ope-
ning. Alle oma’s en opa’s waren er. Er was een 
toneelstukje. De opa’s en oma’s gingen mee 
naar de klas totenmet 10 uur. Dat was alle-
maal heel leuk. Kalle, groep 5

Isabel, de kinderboekenweek
Wij gingen maandag 10 oktober naar school. 
Allemaal opa’s en oma’s zaten op de tribune. 
Er werd een toneelstuk gedaan. Het toneel-
stuk ging over opa’s en oma’s. Het was een 
heel leuk toneelstuk! Toen wij naar de klas 
gingen mochten de opa’s en oma’s ook in de 
klas. Op maandag ochtend is groep vijf altijd 
bij juf Fennie in de klas. Er werd ook een dans 
gedaan en de dans heete voor altijd jong!
Isabel, groep 5

Dit is mijn leven van groep 6
Groep 6 heeft een verhaal geschreven over 
hun toekomst! Dat klinkt spannend he!? Lees 
maar gauw hoe de toekomst van Lune en Lau-
re er uit ziet....

Super Oma
Hallo ik ben Lune ben 9 jaar.
En dit is mijn leven!
Hallo vandaag krijg ik een zusje!
Mama ligt nu in het ziekenhuis 1:00 ik heb een 
zusje! 9 maanden klater! Het is toch niet zo 
leuk een zusje al het aandacht gaat naar haar.
Ik ben nu 12 jaar ga zo shoppen en ga met 
mijn nieuwe vliegende scooter!
Ik ben nu 16 gister heb ik stiekem met mama’s 
auto gaan tijden ze was boos. Me zusje heeft 
het verteld bahh!

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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Super Oma in actie
Hallo ik ben Laure ik ben 110 jaar oud en ik 
ga vertellen over mijn leven als SUPER OMA 
alhoewel ik nu al met pensioen ben naja dat 
maakt niet uit ik ga beginnen......
1 jaar ik ben als baby in de box
3 ik leer goed lopen
8 jaar ben een groot en sterk meisje geworden
12 jaar puber (en mijn ouders hebben het las-
tig)
15 jaar ik heb een vriendje hij heet Joran
20 ik ga met Joran samenwonen ik top hoc-
keyster
30 ik en Joran gaan trouwen
32 we zijn miljardair we hebben de staatslote-
rij gewonnen jackpot
34 ik ben nog steeds in de villa
36 ik ben zwanger o je ik ben geen top hoc-
keyster meer
36 ik heb een meisje dat word roze
38 kinderen zijn lastig
40 I love Joran
51 mijn kind is een puber in de eerste ze is een 
van de populaire alles make up
61 Sterre gaat samenwonen
66 ik ben oma van een zoon hij heet Max
70 ga naar het bejaardenhuis
71 dames in het bejaardentehuis zijn heel aar-
dig
102 ik ben een super oma (heb een koe gered)
106 op pensioen als super oma
110 einde van mijn leven dat ik tot nu toe kan 
vertellen
Aaaaaauuuuuuuwwwwww me rug
Verpleegster??
Laure, groep 6

Jet, de kinderboekenweek
Oma en mijn broertje en mijn zus gingen naar 
school. We begonnen met de weekopening. 
Toen gingen we naar de klas. We begonnen 
met rekenen toen gingen we eten en drinken 
en buiten spelen. Toen kregen we een verhaal 
het verhaal heten Jores en de soep het verhaal 
was heel leuk. Toen deden de taal en nu maak 
ik het verhaal.
Jet, groep 5

Groep 3
De kinderen van 
groep 3 hebben 
mooie portretten 
gemaakt van hun 
opa’s en oma’s. Kijk 
eens wat Ayden, 
Joeke, Ot en Rob er 
van gemaakt heb-
ben! En, vertel eens, 
lijkt t sprekend?

Ik  ben nu 21 ga alleen wonen chill! Ik ga wel 
me zusje missen ! :’-( Ben nu 41 ik ga trouwen!

Ben nu 60 Heb een auto ongeluk met Julia ge-
had gebroken nek! Ben nu 71 ben oma! Ik heb 
een kleinzoon! Hij heet Thomas 100 jaar moet 
naar een bejaardentehuis! 102 ik overleed!
Lune, groep 6
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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

derpost

Tekeni

derpost



Beeldmateriaal ‘Het Kerkje’

10 november 2016

De hoorspelen met het 
hoogste percentage 
Vreelandse acteurs!!!!

Voor Vreelanders speciale kortingen!

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

Voorstraat 21, Vreeland
tel: 237304

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

www.wijnkoperijdemeenthof.nl

Dames - Herenkapsalon  

Sint en Piet, 
vergeet volgende 

maand uw 
afspraak niet!

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

Voor de zomervakantie nam basisschool CSV 
Ridderhof afscheid van directeur Gert de Boer. 
En na de zomervakantie verwelkomde de 
school locatiedirecteur Annelies Verboom en 
meerscholendirecteur Hein Jansen. 
Sinds 2015 valt CSV Ridderhof onder de over-
koepelende stichting Kalisto. Deze stichting is 
onder andere een groot voorstander van erva-
ringen delen en van elkaar leren. Om deze re-
den zijn de 16 aangesloten scholen met elkaar 
geclusterd en zitten de CSV Ridderhof en de 
Ludgerusschool uit Loenen aan de Vecht sa-
men in één cluster. Na een grondige reorga-
nisatie binnen Kalisto heeft iedere school nu 
een locatiedirecteur en ieder cluster een meer-
scholendirecteur. 
Annelies en Hein, allebij eerder werkzaam op 
een school in Woerden, zagen in deze reorga-
nisatie een goede kans voor een nieuwe stap 
in hun carrière en vonden beide hun plek in 
Vreeland! 
Annelies (34) woont met man, zoon en doch-
ter (2,5 en 1) in Woerden en heeft net de sleu-
tel van hun nieuwe huis gekregen. Haar man 
is aannemer en gaat samen met zijn broer het 
hele huis verbouwen. Op haar 20ste verliet 
Annelies de PABO en kwam direct voor de 
klas te staan. Eerst de kleuters en daarna alle 
groepen. Naast lesgeven houdt Annelies zich 
ook graag bezig met de algemene zaken op 
school. Terwijl ze met de ICT, BHV en andere 
externe zaken bezig was, kreeg ze een rol in het 
managementteam. Hier werd de ambitie ge-
boren om door te groeien als directeur.

Hein (63) zit al 42 jaar in het onderwijs en 
sinds 1983 in de schoolleiding. Hij is 41 jaar 
getrouwd, woont in de Bilt, heeft 4 kinderen 
en 1 kleinzoon van bijna 10. Hein leest veel en 
gaat graag met zijn vrouw op vakantie naar 
Turkije. Zijn vrienden vroegen zich onlangs 
af of het niet tijd was om het werken wat te 
gaan afbouwen maar dat ziet Hein voorlopig 
nog niet zitten! 
Hein: “De kinderen van nu gaan rond 2032 de 
arbeidsmarkt op. Wat hebben zij nodig om in 
de samenleving succesvol te kunnen zijn? Dat 
vraagstuk vind ik interessant en daar werk ik 
graag aan mee! Vroeger leerde je als kind een 
stuk uit een boek en men dacht dat je alles wist. 
Maar zo werkt het niet meer. We moeten de 
kinderen leren omgaan met de hoeveelheid 
aan informatie die voorhanden is.”
De taakverdeling tussen Hein en Annelies is 
duidelijk. Annelies houdt zich meer bezig met 
binnenschoolse zaken, zoals het begeleiden 
van leerkrachten en de ontwikkelingen van de 
school. Hein met de buitenschoolse zaken zo-
als de overkoepelende gesprekken met Kalisto 
en de cluster-vergaderingen. Beide vinden 
het erg belangrijk om als directie zichtbaar 
te zijn, op school, maar ook in het dorp. De 
school is één van de pijlers van een klein dorp 
als Vreeland en daar is de directie zich bewust 
van.
Na 2 maanden voelen zij zich goed op hun plek 
in Vreeland en op CSV Ridderhof. Annelies: 
“Het is een hele betrokken en warme gemeen-
schap, ik voel me erg welkom!”    W.T.

De Vreelandbode

“Dinsdagochtend koffie bij Hein en Annelies”

Aan tafel bij....

•    Op de molen is weer de bekende speculaas 
mix te verkrijgen is. Onze winkel is elke za-
terdag van 10.00 tot 16.00 uur open. De an-
dere dagen kunt u deze producten ook bij de 
Dagwinkel kopen. Met een recept erbij kunt 
u of samen met de kids, speculaas of peper-
noten bakken. Een feest voor jong en oud, 
nu de sint weer in het land is.

•    Na de Sint komt de Kerstman en met de 

Kerstman komt ook weer het Kerststol pak-
ket. Dit keer een wat kleiner pakket omdat 
de meeste mensen het vorig jaar toch wel 
veel vonden. U kunt dit pakket bestellen op 
de molen of  10 december op de kerstmarkt, 
waar wij ook weer met een kraampje staan.

•  De molen is weer verlicht rond de feestda-
gen. Altijd weer een fraai gezicht als je vanuit 
het dorp richting de molen gaat.

Berichtjes van Korenmolen de Ruiter

De oproep in de vorige Vreelandbode heeft al veel leuke 
foto’s en reacties opgeleverd, waarvoor dank! Heeft u nog 
beeldmateriaal waarop ‘Het Kerkje’ aan de Nigtevechtseweg 
in gebruik is, bijvoorbeeld als noodlokaal van de CSV of 
een huwelijksplechtigheid, ontvangen wij deze graag op 
Breedstraat 17 of info@monumentin.nl.
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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 

Martin woont allang in Vreeland. De eerste 
jaren met zijn geliefde Ria die in 2007 over-
leed. In 2011 leerde hij Bibi kennen, ook 
weduwe, en ontstond er een mooie, nieuwe 
romance. Een tijd geleden zette Martin zijn 
huis aan de Boterweg te koop maar twee 
maanden geleden is het bord weer van de ge-
vel gehaald en het huis uit de verkoop. Over 
de reden willen Martin en Bibi graag vertel-
len:

Hun toekomst wreed verstoord
Anderhalf jaar nadat hij Bibi had leren ken-
nen, werd Martin getroffen door een zwaar 
herseninfarct. De prognose was slecht maar 
na negen maanden revalideren kon Martin 
toch weer naar huis, hoewel dat alleen moge-
lijk was met intensieve zorg. En die taak had 
Bibi op zich genomen. Eén van de dingen die 
niet meer terugkwam is zijn spraakvermo-
gen. Als een giga dyslect trekt hij alle laatjes 
in zijn hoofd open op zoek naar woorden. 
Hij weet dat hij ze ergens heeft, woorden die 
zeggen wat hij denkt en wat hij voelt, maar 
hij kan ze niet meer vinden.
Het is pijnlijk om te zien: Martin die zo graag 
praatte. Hij kan het nauwelijks meer. Maar 
hij begrijpt wel alles en heeft zeker ook een 
mening. Bibi is in staat om zijn enthousiaste 
gebaren en de klanken die niet uitdrukken 
wat hij wil zeggen, te interpreteren en in be-
grijpelijke taal om te zetten. Niet alles maar 
het meeste wel.

Een periode van grote eenzaamheid
Omdat ze elkaar nog maar zo kort kenden, 
had Martin zijn Bibi nog niet echt geïntro-
duceerd bij Vreelandse vrienden en buren. 
Na zijn herseninfarct en de revalidatie kon 
hij dat niet meer. Bibi vond het moeilijk om 
contact te leggen met dorpsgenoten: “Dat lag 

zeker ook aan mij. Ik voelde me kwetsbaar 
want was zelf ook nog maar kort weduwe. Er 
werd vaak tegen mij over Martin gepraat waar 
hij bij zat. Dat is voor hem heel ongemakke-
lijk omdat hij alles begrijpt. Bovendien heb 
ik zelf een huis in Dordrecht en daar wonen 
mijn drie kinderen (en kleinkinderen) in de 
buurt. Ook de zoon en de familie van Mar-
tin wonen daar. Dat was de reden dat Martin 
zijn huis te koop zette. We hoopten zo dat 
gevoel van eenzaamheid te bestrijden.”

Maar de twijfel sloeg toe
Helaas kon Bibi’s huis in Dordrecht met al 
zijn trappen voor Martin niet passend wor-
den gemaakt. Bibi: “We hebben ons gereali-
seerd dat we als we ergens anders een huis 
zouden kopen, we waarschijnlijk tegen het-
zelfde probleem als hier in Vreeland zou-
den aanlopen. Vreeland is een fijn dorp en 
Martin is erg gehecht aan zijn plekje aan het 
water. Hij heeft nog evenveel behoefte aan 
gezelligheid als vroeger. Ook al kan hij niet 
praten, hij luistert graag naar verhalen. Hij 
vindt het heel fijn als je langskomt en ik ook.”
Deze reporter kan het alleen maar beamen: 
het was erg gezellig bij Martin en Bibi. Mar-
tin is dolblij met zijn Bibi, zoveel is wel dui-
delijk. Het bord is weer van de gevel, een ver-
standige beslissing, lijkt me.          R.B.

Ik vertrek niet!
Martin Nuij en Bibi van Aalten

De Vreelandbode

Op zaterdag 26 november is er een Open 
Monumentendag Special: de parels langs de 
Angstel. Juliette Jonker zal die dag vier keer 
een lezing houden over de Angstel, het land-
schap, de geschiedenis, de buitenplaatsen, de 
waterlinie en het waterbeheer, om een kader 
te schetsen voor het bezoek aan alle open-
gestelde monumenten. De lezingen (gratis) 
vinden plaats om 10.00, 11.45, 13.15 en 15.00 
uur in de muziekzaal van buitenplaats Valck 
en Heyning, en zullen gevolgd worden door 
een rondleiding door het huis door  de eige-
naresse, mevrouw Van Erven Dorens. Verder 
zijn er concerten, lezingen en dorpswandelin-
gen. Kasteel Loenersloot is open, de kerk van 

Abcoude, het fort Abcoude, de Waterstaats-
kerk in Baambrugge, de buitenplaats Linden-
hoff ook. Reserveren voor de rondleidingen is 
nodig. Meer informatie op www.openmonu-
mentendag.nl. 

Parels aan de Angstel gaan open

Oproep expositie Vreelanders
Na het enorme success van de STERREN-
expositie in de Evab vorig jaar komt er een 
vervolg. Op 9, 10 en 11 december kunnen 
Vreelanders hun kunstwerken exposeren in 
het Dorpshuis. Meedoen kan! Ben je creatief 
op het gebied van boetseren, houtbewerken, 
schilderen, fotografie, keramiek, textielwerk-
vormen of heb je een andere creatieve hobby 

en vind je het leuk om jouw werk te exposeren? 
Doe mee en geef je voor 15 november op bij 
Loes Hellingwerf, Singel 42 in Vreeland.  Tel.: 
0294231713 of  tel. 0649816498
Tel: 0294-231713 of tel: 06-49816498 of mail 
naar Loeshellingwerf@gmail.com. 
De expositie wordt georganiseerd door Ria 
Terra, Freek Weidema en Loes Hellingwerf.



Op vrijdagavond 25 november draait de fran-
se film ‘Les Heritiers’. Geschiedenisdocente 
Mevr. Guéguen geeft les in een Lyceum in 
Créteil, niet zover van Parijs. Aan het begin 
van het schooljaar komt ze voor een ‘moei-
lijke’ klas te staan. De klas is samengesteld 
uit een bonte mengeling met vooral opstan-
dige pubers. Mevr. Guéguen laat zich echter 
niet afschrikken en schrijft haar klas in voor 
een projectwedstrijd met als onderwerp ‘de 
kinderen en jongeren die slachtoffer werden 
van de holocaust tijdens WO II’. Ondanks 

de tegenstand van de 
directeur en het aan-
vankelijke gebrek aan 
enthousiasme van de 
klas, zet zij haar plan-
nen door. De film 
wordt vertoond in het 
gebouw van de Vecht 
& Angstel Kerk, Rijks-
straatweg 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 dekken wordt gewaardeerd. Na af-
loop is er een hapje en drankje.

door Connie Lohuis

Marie-Louise Daniëls

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 

12 november 2016 De Vreelandbode

Dorpsgenoot Marie-Louise Daniëls geboren 
Vetter komt net als haar man Jan uit Oss. 
Ze is de oudste uit een gezin van 4 kinderen. 
Haar vader – Amsterdammer van huis uit – 
was internist en zette in Oss een ziekenhuis 
op. Marie-Louise wilde na haar gymnasium 
studeren en koos voor de studie Rechten in 
Utrecht. “Veel te kiezen was er in die tijd niet. 
Dat maakte het wel zo overzichtelijk”, vertelt 
Marie-Louise, die Jan overigens nog kent van 
de middelbare school in Oss.

Jan ging politicologie studeren in Leiden. 
Tijdens hun studie kwamen ze elkaar weer 
tegen op een studentenfeest en de vlinders 
deden hun werk. Marie-Louise: “We waren 
toen begin twintig en wilden eerst onze stu-
dies afmaken, daarna moest Jan nog in mili-
taire dienst. Toen ik 26 jaar was ben ik met Jan 
getrouwd. Ik was afgestudeerd in Nederlands 
recht en kreeg een baan bij het Nederlands 
Instituut voor Register Accountants (Nivra). 
We woonden inmiddels in Amstelveen, wat 
mij overigens helemaal niet beviel. Na zes 
jaar bij het Nivra ben ik bij advocatenkantoor 
Abeln & Smallenbroek gaan werken. Ik moest 
daar eerst drie jaar stage lopen om daarna van 
de Deken van Advocaten mijn officiële status 
als advocaat te krijgen.”

Faillissementen en strafrecht
Marie-Louise deed allerlei zaken, van verbin-
tenisrecht en strafrecht tot arbeidsrecht, faillis-
sementen en familierecht. De laatste twee had-
den haar voorkeur. Inmiddels was haar oudste 
dochter Juliette (37) geboren. Ze vond het al-
lemaal wat druk worden en samen met collega 
advocaat Karen van Aalst besloot ze haar eigen 
advocatenkantoor te starten. Marie-Louise: 
“De vader van Karen had in de Amsterdamse 
Roemer Visscherstraat een mooi pand voor 
ons gevonden. Jan vond het een goed idee en 
besloot het thuisfront voor zijn rekening te ne-
men en zich te vestigen als zelfstandig verta-
ler. We noemden ons kantoor AD Advocaten 
(van Aalst en Daniëls). We kregen steeds meer 
zaken te behandelen en breidden snel uit. Op 

mijn 41ste werd zoon Thijs geboren. Hij is nu 
27 jaar en werkt in de IT-branche als program-
meur. Thijs heeft neuro-science gestudeerd.”
Inmiddels telt het kantoor 9 medewerkers, 
waaronder ook dochter Juliette, die ook rech-
ten heeft gestudeerd. Marie-Louise: “Ik kon 
het dus twee jaar geleden met een gerust hart 
wat rustiger aan gaan doen. Ik kijk terug op 
een heerlijke tijd met fijne medewerkers en 
mooie zaken.”

Optimistisch en gelukkig
Nu willen we natuurlijk graag weten hoe 
Marie-Louise in Vreeland terecht is gekomen. 
Ze woont inmiddels aan de Singel, en dat is al 
weer het derde huis in ons dorp. Marie-Louise 
vertelt: “ In 1984 besloten we te verhuizen 
en kwamen via via in Vreeland terecht. We 
vonden hier een fijn huis aan de Fetha. De 
kinderen konden naar de CSV en ik ging in 
het schoolbestuur. We hadden gelijk ontzet-
tend aardige buren die ons attent maakten op 
Koninginnedag. Later werd ik verliefd op een 
heel fijn huis in de Klapstraat. We zijn daar in 
2001 gaan wonen om een jaar geleden naar de 
Singel te verhuizen. Als we ouder zijn is dit 
huis namelijk ideaal. We kunnen beneden sla-
pen als we willen. Ik lees boeken samen met 
vriendinnen, zit in een wandelgroep, speel 
tennis en ik zit op Franse les. Nee, ik ben niet 
in het bekende pensioengat gevallen en voor 
Jan is het ook gezellig dat ik nu na al die jaren 
thuis ben.” Dan neem ik afscheid van een op-
timistische en gelukkige vrouw, die terugkijkt 
op een prachtige loopbaan. Marie-Louise geeft 
het stokje door aan Arie Boutkan. 

Filmhuis Loenen



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

Tijdens de kerstmarkt patat 
in het Dorpshuis te koop
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Zodra je bij architect Joost de Haan over de 
drempel stapt, kijk je je ogen uit. Het huis 
ademt creativiteit, met originele indelingen 
en hier en daar een knipoog. Zo beslaat een 
kast van karton een hele wand tot aan het 
plafond op de verdieping erboven. Achter de 
trap zit een gek hoekje dat, toen de kinderen 
klein waren, dienst deed als poppenkast. En 
in de wc met glazen deur staan 3 prachtig 
uitgelichte budha’s. Wel even wat anders dan 
radiozaak Zijdel die Joost en Marlies in 1977 
als bouwval kochten. “Het was een 40-jaren 
project, maar nu is ons huis eindelijk af” lacht 
Joost. 

Een tijd lang wilde Joost orthopedisch chi-
rurg worden. Als 8-jarig jongetje viel hij uit 
zijn zelfgebouwde boomhut en belandde in 
het ziekenhuis. Daar kwam hij voor het eerst 
in aanraking met een chirurg en dat vak fasci-
neerde hem enorm. “Maar gelukkig bedacht ik 
kort voordat ik aan mijn studie Geneeskunde 
zou beginnen dat ik uit die boom viel om-
dat ik een hut aan het bouwen was” vertelt 
Joost. Dus koos hij uiteindelijk voor de studie 
Bouwkunde in Delft.

Van grafisch ontwerp naar 
eigen architectenbureau
Tijdens zijn studie begon hij met een partner 
een grafisch ontwerpbureau. Het bureau liep 
goed, maar Joost besloot in 1974 toch dat hij 
liever architect wilde worden. Hij was cum 
laude afgestudeerd maar had nul ervaring. Hij 
startte met twee studiegenoten een eigen bu-
reau en liet zich inhuren door andere bureaus 
om zo de nodige ervaring op te kunnen doen. 
VVKH Architecten (Verheijen, Van Rijswijk, 
Knappers, de Haan) was geboren. Een van de 
bureaus waar Joost in die tijd veel voor deed was 
van een architect op de Maliebaan in Utrecht. 
Het was in opdracht van deze Utrechtse ar-
chitect dat Joost op zijn 27ste zelfstandig het 
hoofdkantoor van Abva Kabo in Zoetermeer 
ontwierp. Vervolgens raakte zijn carrière, en 
daarmee die van VVKH Architecten, in een 
stroomversnelling.
 
Vooral lol hebben met elkaar
Het werkgebied van VVKH is divers en om-
vat zowel grote als kleine projecten: steden-
bouwkundige studies, woningbouwprojecten 
(nieuwbouw en renovatie/transformatie) en 
utiliteitsbouwprojecten (winkelcentra, scho-

len, zorggebouwen, musea, brandweerkazer-
nes, kantoren).
VVKH Architecten is gevestigd in een oud ge-
bouw op het Noordeinde in Leiden. Er was een 
tijd dat het kantoor maar liefst 60 medewer-
kers had. Toch wilden Joost en zijn partners 
niet persé het grootste bureau van Nederland 
worden, ze wilden vooral leuke dingen doen. 
“Nieuwe collega’s moeten in het team passen. 
Wij hebben zelfs wel eens hele goede sollicitan-
ten afgewezen, puur omdat er geen klik was. 
Lol hebben met elkaar vinden wij belangrijk. 
We willen het leukste bureau van Nederland 
zijn, niet het grootste” aldus Joost.

Trots
Het bureau van Joost heeft een flink aantal 
klinkende projecten op zijn naam staan. Denk 
bijvoorbeeld aan het hoofdkantoor van de 
Consumentenbond, Woonmall Alexandrium, 
The Wall langs de A2, maar ook het hoofdkan-
toor van Achmea bij station Leiden, museum 
Naturalis of Vestia in Den Haag. Als ik hem 
vraag op welk project hij het meest trots is, 
antwoordt hij meteen: “het Sociaal Cultureel 
Centrum Leiderdorp. Dit gebouw loopt vanuit 
een park omhoog met grasdaken. Heel mooi!” 
Zijn leukste project vond Joost het gebouw 
voor Sociale Werkvoorziening voor de Leidse 
regio. Hier werken zo’n 2.000 mensen met 
een geestelijke en/of lichamelijke beperking. 
“Wat een diversiteit aan bevlogen mensen 
en wat een mooi initiatief met een drukkerij, 
houtwerkplaats, naai-atelier etc., allemaal in-
house.” 
Het mag duidelijk zijn dat Joost heel tevreden 
terugkijkt op een mooie carrière. Inmiddels is 
hij met pensioen maar hij doet nog af en toe 
wel wat voor Van Rijswijk en Knappers, de 
twee overgebleven partners binnen VVKH 
Architecten. Daarnaast is hij nog druk met een 
flink aantal kleinere projecten. Gewoon omdat 
het zo leuk is.              A.F.

In de week van 9 tot en met 15 oktober col-
lecteerden in heel Nederland meer dan 50.000 
vrijwilligers voor de Nederlandse Brandwon-
den Stichting. Ook in Vreeland gingen de col-
lectanten langs de deuren. Er werd een bedrag 
van € 713,28 opgehaald. De opbrengsten van 
de landelijke collecte stelt de Brandwonden 
Stichting in staat om haar werk voor mensen 
met brandwonden voort te zetten. 
Al meer dan 40 jaar voert de Nederlandse 
Brandwonden Stichting haar strijd op drie 

fronten: het voorkomen van brandwonden, 
het verbeteren van de behandeling (door on-
derzoek) en het bevorderen van de psychoso-
ciale nazorg en begeleiding. 

Corry de Veer heeft de afgelopen 14 jaar de 
brandwonden collecte georganiseerd in Vree-
land. Zij stopt hier nu mee. Wie wil het stokje 
van haar overnemen en de collecte vanaf 2017 
gaan organiseren? Voor meer informatie bel 
even met Corry: 0294-234585. 

Collecte Brandwonden Stichting

Met hart & ziel:
Architect Joost de Haan
“Ik wil vooral leuke dingen doen”



Maandag tot en met donderdag:

Broodaanbieding 
(wit, bruin, volkoren):

3 broden 5,50
4 broden 6,75
5 broden 7,95

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

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 november 2016

Boekbespreking door Marlies Cordia

Annette Maas: ‘Hier kom ik weg’
Ons dorp wordt rijker en rijker. Er is een 
schrijfster in Vreeland komen wonen. In sep-
tember kwam haar eerste roman uit. 
De titel slaat in de eerste plaats op het geboor-
tedorp van de hoofdpersoon Simone. Oost 
Groningen, daar ligt het, en daar wordt ge-
zegd: daar kom je nooit meer weg. Dat is wat 
Simone wil, daar wegkomen, en het lijkt er op 
dat haar dat gelukt is. Ze heeft twee schattige 
dochters, en een man op wie ze dol is. Vindt ze. 
Moet ze van zichzelf vinden. Maar toch stuurt 
ze die man, Raaf, de musicus, weg. Ze is wegge-
zonken in een huisvrouwenbestaan, “sisyfus-
arbeid is het, met een ranzig gouden randje”. 
Ze is zo in zichzelf weg gezakt en tegelijkertijd 
van het leven los gezongen, dat het wat haar 
betreft zo niet langer kan. Voor een deel lijkt 
ze het zichzelf te hebben aangedaan, immers, 
zij hoefde niet meer zo nodig op toneel, en de 
baan bij een castingbureau die ze daarna had, 
maakt haar nog meer bewust van alles wat ze 
niet kan, zodat ze daar na anderhalf jaar ook 
mee stopt. Over dat acteren zegt ze: “Je kruipt 
niet in de huid van een ander mens, die an-
dere mens kruipt in jou. De rol zwerft met een 
koffer vol woorden langs je ingewanden en je 
ziel, pikt herinneringen uit je hoofd, aapt al je 
emoties na …”.
Maar nu. Het leven lijkt wel van stopverf, al-
les gaat trager en lijkt  minder zin te krijgen. 
We krijgen door flashbacks steeds meer over 
de kindertijd in het noorden te weten. Dat 
haar vader daar een baan als leraar heeft ge-
kregen, terwijl zijn hart in het warme Limburg 
ligt, waar hij vandaan komt. Dat haar moeder 

zowel Limburg als 
Groningen afgrijse-
lijk vindt, maar zich 
nog wat kan uitleven 
in de tuin waar ze als 
een dolle groenten in 
verbouwt. En op een 
dag besluit haar ge-
zin te verlaten om in 
het appartement van 
haar overleden vader 
te gaan wonen in het 
westen. Zo blijkt het gevoel niet te beantwoor-
den aan verwachtingen van anderen - maar 
wel het leven leiden dat je nooit zou kiezen - 
niet alleen in haar en in haar moeder te zit-
ten. Dat gevoel blijkt ook alles bepalend te zijn 
geweest in het leven van haar grootouders. In 
de zoektocht naar wat haar dwars zit besluit 
ze een paar dagen terug te gaan naar haar ge-
boortedorp. 
Het is potdomme net de tijd van de Grote 
Jaarmarkt en Kermis, de Adrillen, zodat het 
in de dorpskern, waar haar hotelletje staat, een 
klerebende is. Op de hotelfiets rijdt ze rond, de 
sporen van het verleden nazoekend. Ze vindt 
behoorlijk wat. Haar wilde vriendje van toen, 
nu maatschappelijk werker. En de dagboeken 
van haar moeder die ze gepikt had en verstopt 
had in het ouderlijk huis. Hoewel aan het eind 
van het boek nog niet alles tot klaarheid is ge-
bracht, heeft Simone wel het inzicht gekregen 
hoe het allemaal zo gelopen is en hoe het mis-
schien verder kan. En Raaf gaat haar daarmee 
helpen.

De Vreelandbode

Voor drukwerk dat 
communiceert

Nieuw Walden 6
1394 PB Nederhorst den Berg

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

Verse bloemen uit Aalsmeer,
wekelijks bij u voor de deur!

Anita van rijn    TEL: 06-30064980

Behoefte aan een mentale en fysieke uitda-
ging? Kom boksen!
Dos Vreeland organiseert al jaren op vrijdag-
avond samen met Douglas Nicholson boks-
lessen in de gymzaal van Vreeland. Boksen 
is niet alleen een fysieke sport, maar gaat ook 
over doorzettingsvermogen en het leren ken-
nen van je eigen lichaam. Nicole Spijker is al 
jaren lid van Dos Vreeland en is een fanatieke 
bokser. Zij legt uit wat voor haar het boksen zo 
leuk maakt: “Elke vrijdagavond zijn wij weer 
gemotiveerd om conditietraining en kracht-
training te gaan doen. Daarnaast leren we ook 
verschillende bokstechnieken aan. Je leert je-

zelf verdedigen, maar daarnaast bouw je ook 
een goede conditie op en is het bovenal reuze 
gezellig. Iedereen heeft zijn eigen niveau en 

daar wordt rekening mee gehouden, onder 
andere tijdens het sparren. Iedereen heeft zijn 
eigen kracht, zoals lengte of snelheid en deze 
worden goed benut.” 
Boksen is voor zowel mannen als vrouwen 
vanaf 14 jaar. De lessen vinden plaats in de 
gymzaal te Vreeland van 19.30-21.00 uur 
o.l.v. Douglas Nicholson. Nieuwsgierig naar 
deze lessen voor lichaam en geest? De eerste 
2 lessen zijn gratis, dus kom gerust een keer-
tje kijken of meedoen! Meer informatie is te 
vinden op de site van Dos Vreeland (www.
dosvreeland.nl)

Kom boksen!

De opening van de schaatsbaan in Nederhorst 
den Berg is op 25 november en het thema is 
dit jaar ‘circus’. De kinderen die verkleed ko-
men kunnen een prijs winnen! Er zijn weer 
verschillende activiteiten gepland: er zijn 
schaatslessen, er is elke week een ijshockey-
clinic en er is een curling competitie. Deze ac-
tiviteiten zijn overigens voor het publiek ook 
zeer aantrekkelijk om te bekijken - eventueel 
vanuit de verwarmde Bergstube. Elke vrijdag-
middag is het vanaf 17.00 uur extra gezellig 
bij het Bergs Garnituuruur, de netwerkborrel, 
voor sponsors, vrijwilligers of gewoon belang-

stellenden. En op zaterdag is er disco-on-ice!
Ook Vreelanders (groot en klein) kunnen van 
tevoren, op 19 november met korting een cer-
tificaat kopen. Voor meer info: www.neder-
horstonice.nl, Facebook, instagram of twitter: 
@nederhorstonice.

Nederhorst on Ice alweer volop in bedrijf



Tijdelijk moeilijk bereikbaar!!!
Ivm renovatie van de “Van Leerbrug”

Geen probleem
Dan komen wij toch naar u toe!!!!!

Geef uw bestelling op via
dagwinkelhageman@live.nl

www.vreeland.lekkermakkelijk.nl
of gewoon via de telefoon

0294-231514

De boodschappen worden dan gewoon
GRATIS thuisbezorgd.

Volg ons op facebook

Voor extra aanbiedingen
 Dagwinkel Aloys Hageman

Dagwinkel Aloys Hageman
Voorstraat 15, Vreeland
Tel: 0294-231514 
Fax: 0294-230559
Dagwinkelhageman@live.nl
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Dieuwer Elema
Jan van Dieststraat 1
3633 CL Vreeland
info@dieuwerelema.nl
www.creatievetherapiedieuwerelema.nl

Praktijk voor 
Creatieve Therapie Vreeland

Er is weer volop levendigheid op de hoek van 
de Breedstraat en de Lindengracht! Het was 
daar eventjes stil nadat vintage winkel ‘In en 
Oud’ begin dit jaar na ruim twee jaar stopte. 
Kapsalon Belleza ging daarentegen vol goede 
moed door en er werd gezocht naar een pas-
sende opvolging voor nieuwe bedrijvigheid 
op dit markante punt in de dorpskern van 
Vreeland. 

Zorgen en verzorgen
Angeline Korver (47) vertelt, in haar inmid-
dels vrolijk ingerichte studio, hoe zij ertoe 
kwam hier haar Hand&Nails te beginnen. 
“Naast mijn vaste werk in de zorg kwamen er 
in de vrije (avond) uren steeds vaker vrien-
dinnen bij mij huis om hun nagels te laten 
verzorgen. Gewoon leuk of omdat ze een 
speciaal feestje of gelegenheid hadden. Toen 
Jacqueline (van Belleza) mij vroeg of ik inte-
resse had in deze ruimte moest ik er nog wel 
even over nadenken. We kwamen overeen 
dat ik het gewoon zou proberen, zonder te 
veel verplichtingen over en weer. In mei ben 
ik gestart en ik combineer dit nu met de drie 
dagen die ik in de zorg in Kortenhoef werk. 
Het is wel pittig maar tot nu toe heb ik er 
geen seconde spijt van gehad.” 
Angelina woont al weer negentien jaar in 
Vreeland met dochter Amber (20) en zoon 
Sam (17). Hierdoor kende ze al veel vrouwen 
in het dorp die nu tot haar vaste klantenkring 
behoren. Bovendien is de wisselwerking met 
de kapsalon natuurlijk heel erg fijn want 
bij een mooi kapsel horen uiteraard ook 

verzorgde nagels. “Het valt mij op hoeveel 
stoere en inspirerende vrouwen hier wonen. 
In de tijd dat ik hun nagels verzorg ontstaan 
er vaak hele fijne gesprekken. Soms lijkt het 
hier wel een praathuis, vooral op zaterdag, 
dan komen er vaak anderen bijzitten die nog 
meer gezelligheid meenemen.” 

De meeste klanten komen bij Hand&Nails 
voor het verzorgen van de handen en het lak-
ken van de nagels met gellak, een supersterke 
nagellak die in alle kleuren verkrijgbaar is en 
lekker lang blijft zitten. Sinds kort worden 
hier desgewenst ook de voeten verzorgd en 
de teennagels voorzien van een fraai kleur-
tje. De studio is inmiddels verder aangekleed 
met unieke exemplaren kindertassen van ‘De 
Kunstboer’ en sieraden van ‘By Bjor’ die hier 
uiteraard te koop zijn. “Binnenkort valt er 
nog meer te shoppen voor Sint en Kerst bij 
Hand&Nails.”
“Toen ik net was begonnen wist ik nog niet 
goed hoe het zou gaan. Ik beweeg me zoveel 
mogelijk mee met de vraag en wat ik aankan. 
Eén ding weet ik nu al zeker: ik haal hier heel 
veel positieve energie uit!”                    P.v.d.H.

Start-up: Angelina Korver
met Hand&Nails

Olivier Hamel zit in de 2e klas van het 
Gemeentelijk Gymnasium in Hilversum en 
hij is de keeper van de C3 van de Loenense 
hockeyclub. Met zijn volledige uitrusting aan 
ziet hij er vervaarlijk uit, maar in zijn vrije tijd 
is hij een enthousiaste thuisbakker. Hij houdt 
vooral van zoetigheid, zoals deze boomstam-
taart. Het is een chocoladerol, en als je die ver-
siert met soesjes en poedersuiker kun je er een 
echte boomstam van maken. 

Ingrediënten voor een taart van 12 porties: 
stap 1: 500 ml extra dikke room (50% vetge-
halte), 50g poedersuiker, 50g cacao, 1 theelepel 
vanille-extract
stap 2: 6 eidooiers, 100g witte suiker, 5 eetle-
pels cacao, 1,5 theelepel vanille-extract,1/8 
theelepel zout
stap 3: 6 eiwitten, 4 eetlepels suiker
stap 5: wat je mooi vindt om de taart mee te 
versieren bijvoorbeeld poedersuiker of soesjes.

Stappen:
Verwarm de oven voor op 190 C. Bekleed een 
bakblik van 33x23cm met bakpapier.
1  Klop in een grote kom de ingrediënten van 

stap 1 samen tot het dik en stijf is. Zet in de 
koelkast. Dit wordt de vulling van de cake. 

2  Klop met een elektrische mixer in een grote 
kom de eidooiers met de suiker tot het dik 

en lichtgekleurd is. 
Meng cacao, vanille-
extract en zout er-
door. 

3  Klop in een grote gla-
zen kom met schone 
gardes de eiwitten op 
tot zich zachte pieken vormen. Voeg gelei-
delijk de 4 eetlepels suiker toe en klop tot 
de eiwitten stijve pieken vormen. Meng dan 
meteen stap 2 en stap 3. Doe het beslag in 
de vorm.

4  Bak 12 tot 15 minuten in de voorverwarmde 
oven, of tot de cake terugveert als je er lichtjes 
op drukt. Bestrooi een schone theedoek met 
poedersuiker. Ga met een mes langs de rand 
van de cake en keer om op de theedoek. Gooi 
het bakpapier weg. Begin met de kortste kant 
van de cake en rol de cake met behulp van de 
theedoek op. Laat 20 minuten afkoelen.

5  Rol de cake uit, besmeer met de vulling (stap 
1) tot 2 a 3 cm. vanaf de kant, en rol de cake 
weer op. Leg met de naad naar beneden op 
een schaal en zet in de koelkast totdat je de 
cake gaat opdienen. Versier de rol vlak voor 
het opdienen met poedersuiker en soesjes, 
om er een echte boomstam van te maken. 

Als u ook het geheim van uw taart in de 
Vreelandbode wilt onthullen, kunt u dat laten 
weten aan info@vreelandbode.nl. 

Heel Vreeland bakt: 
Boomstamtaart van Olivier



De brugborrel op zaterdag 29 oktober jl was 
een groot succes! John de Nooij had de rand-
voorwaarden uitstekend geregeld: de vuur-
korf, een tafel voor de hapjes inclusief een 
lichtje erboven, alles stond ruim op tijd klaar. 
Vanaf 17.00 uur kwamen de mensen met mee-
gebrachte hapjes, drankjes, kinderen en hon-
den. Wat extra leuk was, was dat veel nieuwe 
Vreelanders de weg naar de brugborrel gevon-

den hadden. Het bleef nog lang onrustig op de 
dijk langs de Vecht…

 

Professionals
voor tijdelijk
met de kwaliteit
voor vast op u
marketingafdeling  

De top op elk niveau 

Amsterdam - Eindhoven    www.sms-intermediair.nl 

Chris Witteveen 06 - 54 34 00 00

Het plezier en de muzikaliteit spatten er van 
af, bij de vier musici/zangers van Long long 
walk, tijdens hun concert op 30 oktober jl. in 
de prachtige ruimte van boerderij Landzicht. 
De klagende klanken van de klarinet bij een 
klezmerlied, de melancholische accordeon bij 
Schotse ballades over verlies, dood of liefde, 
de swingende gitaren of piano bij weer een 
ander lied, de mooi samensmeltende stem-
men bij de a capellastukken zijn enkele van de 
aspecten van dit uit (ex)Vreelanders bestaan-
de kwartet. Knap hoe Mario Verweijen, Peter 
Dellensen, Tracy Fairfax en Erik Bartling 

moeiteloos overschakelden naar een van de 
meerdere muziekinstrumenten die ieder 
speelde en daar ook nog eens bij zongen. De 
zon scheen ook binnen, die zondagmiddag.
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Muzikaal feestje bij Long long walk

Gezellige Brugborrel

Al 10 jaar kunnen wandelaars het mooie bui-
tengebied van Vreeland ontdekken door het 
Klompenpad Vredelantsepad te wandelen. 
Onlangs vierde Landschap Erfgoed Utrecht 
het 10-jarig jubileum van het Vredelantsepad. 
Evelien Kenbeek, senior adviseur routes bij 
Landschap Erfgoed Utrecht, bedankte alle 
agrariërs, gemeente Stichtse Vecht en vrij-
willigers dat ze al 10 jaar meewerken aan het 
pad. “Doordat we dwars door de wei bij fami-

lie Griffioen, familie Soede en familie Willig 
mogen is het Klompenpad uniek. En wat 
ook vaak wordt vergeten bij het aanleggen 
van een route is het beheer. Alleen dankzij 
de hulp van alle vrijwilligers kunnen we het 
Vredelantsepad al 10 jaar in stand houden.”

Klompenpaden digitaal en als app
Klompenpaden zijn rondwandelingen door 
het agrarische cultuurlandschap. Het wan-
delen over een Klompenpad is afwisselend 
en soms ‘avontuurlijk’ als de wandelaar over 
hekjes klimt, spannende bruggetjes over-
steekt of dwars door een kudde koeien moet. 
Op de website www.klompenpaden.nl staan 
alle Klompenpaden uitgebreid beschreven en 
ingetekend op de kaart. Daarnaast is er een 
gratis Klompenpaden app. Een kaart is over-
bodig, want de app wijst de weg. Dus klom-
pen aan, rugzak op en gaan!

10-jarig jubileum Vredelantsepad

Sint Maarten
Vrijdagavond 11 november 
was het gezellig toeven op het 
plein voor Peuterspeelzaal 
Vechtkroost. Bij een kamp-
vuur werd warme choco en 
glühwein geserveerd terwijl 
de kinderen van theater-
school De Betovering een 
zelfgemaakt beeldverhaal 
over Sint Maarten opvoer-
den. Hierna gingen de kin-
deren nog langs alle deuren.

Drie november jl. vond de jaarlijkse 
Coöperatiebijeenkomst van de Rabobank 
plaats. Johan Drost, directievoorzitter van 
Rabobank Gooi en Vechtstreek, reikte che-
ques uit ter waarde van in totaal € 300.000 
van het Coöperatiefonds. Maar liefst zestig 

verenigingen, stichtingen en maatschappe-
lijke instellingen ontvingen een mooi bedrag 
voor door leden aangedragen maatschappe-
lijke projecten en initiatieven. Ook Dorpshuis 
Vreeland kreeg een cheque uitgereikt voor de 
vervanging van toneelgordijnen.

Nieuwe toneelgordijnen voor Dorpshuis


