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November is de maand van schijnbaar kortere dagen en langere 
avonden, van Vreelandse kinderstemmetjes die St. Maarten toe-
zingen en van de intocht van Sinterklaas. Volgens  Harold Linnartz 
kunnen de schaatsen zelfs al weer bijna uit het vet. Maar hebben we 
dan nog wel een IJsbaan? De Vreelandse IJsclub zoekt een nieuwe 
locatie. De Kerstmarkt biedt misschien wel een tijdelijke oplossing? 
Of gaan we onder of (klunend) over een brug op de Alambertskade? 
Verder dienen zich hulpvaardige ‘afvalcoaches’ aan. Niet om alvast 
de extra pondjes van de komende feestmaanden kwijt te raken maar, 
volgens de gemeente, uiteindelijk wél goed voor het milieu. We gaan 
op de thee bij familie Verhoef, vliegen een rondje met Jeanette Ho-
nig, maken nader kennis met de dames van Makelaardij Ankersmit 
en een kunstzinnig paar verruilt binnenkort Vreeland voor het land 
achter de IJssel. Bovendien houden we met het goede nieuws van 
de Dorpsraad dat het Dorpshuis kan blijven én de zeven A.E.D.’s in 
Vreeland het hart in Vreeland kloppend. Veel leesplezier!
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Vorige maand hebben de gebroeders Driessen 
de samenwerking met de IJsclub Vreeland op-
gezegd. 

Dat betekent dat de IJsclub geen gebruik meer 
kan maken van de ijsbaan aan de Bergseweg. 
Voor de club was dit een flinke streep door 
de rekening. Toch wil het bestuur de heren 
Driessen danken voor de vele jaren Vreelandse 
ijspret die dankzij hun gastvrijheid mogelijk 
was. Betekent dit nu het einde van de IJsclub, 

de oudste vereniging van het dorp? Het be-
stuur hoopt vurig van niet. Op de Algemene 
ledenvergadering, donderdag 30 november 
20.00 uur in het Dorpshuis, zal het bestuur 
een aantal ideeën aan de leden voorleggen 
en met hen in discussie gaan over de manier 
waarop de IJsclub zijn plaats in de Vreelandse 
gemeenschap ook in de toekomst vorm kan 
geven. Daarnaast zijn ook uw ideeën van harte 
welkom. We rekenen erop dat veel leden met 
ons mee willen denken. Komt allen!

Heeft onze IJsclub nog toekomst?

Op 9 december a.s. wordt in Vreeland weer 
de jaarlijkse Kerstmarkt georganiseerd. Van-
wege het succes van vorig jaar, is de Vreelandse 
Kerstmarkt ook dit jaar weer op een zaterdag. 
Kerstboom, -versiering en -cadeautjes, maar 
ook een mooie foto voor uw kerstkaart. Het is 
er allemaal. En nog veel meer… Doe dus al uw 
kerstinkopen in Vreeland!

Bezoekers zijn zaterdag de 9e december vanaf 
15.30 uur van harte welkom voor een gezellige 
borrel en een hapje op het ‘foodplein’ voor De 
Nederlanden. En natuurlijk kan er ook weer 
gestruind worden langs de sfeervol ingerichte 
kraampjes. Of laat u een mooie kerstfoto ma-
ken! 

Nieuw dit jaar: IJsbaan
Er worden dit jaar ook kerstbomen verkocht 
op een centrale plek bij de brug. Maar de 
grootste primeur dit jaar is 
wel de kunstijsbaan op Duin-
kerken. Deze unieke attractie 
staat er de hele dag en wordt 
mogelijk gemaakt door IJs-
club Voorwaarts en maakt de 
idyllische winterse sferen he-
lemaal compleet.

Traditioneel 
Daarnaast zijn er natuurlijk 
ook weer traditioneel terug-
kerende onderdelen op de 
Kerstmarkt. Zoals de kerst-

man en zijn rendier, exposities van Vree-
landse kunstenaars, kerstversiering knutselen 
voor kinderen en overal sfeervolle muziek. 
Verspreid over de markt vindt u ook weer 
heerlijke maaltijden en (warme) dranken. En 
zo’n 40 kraamhouders met een gevarieerd 
aanbod: van kerstartikelen, (kinder-)mode en 
sieraden tot wijn, woonaccessoires en kunst.

Handig om te weten
De Vreelandse Kerstmarkt op zaterdag 9 de-
cember a.s. is geopend van 15.30 tot 19.30 uur 
en vindt plaats in de Breedstraat en op Duin-
kerken. Toegang is gratis en parkeren kan op 
het Sperwerveld aan het begin van het dorp. 

Voor meer informatie over het programma 
of om aan te melden als kraamhouder: kerst-
markt-vreeland.nl. Er zijn nog een paar kra-
men beschikbaar.

Doe al uw kerstinkopen op de
Vreelandse Kerstmarkt

Op zaterdag 25 november 2017 komen Sint 
en zijn pieten weer aan in Vreeland! De boot 
meert om 16.00 uur aan aan de kade van De 
Nederlanden. Een feest voor jong en oud, zo-
als ieder jaar weer mogelijk gemaakt door de 
Bedrijfsvereniging Ondernemend Vreeland. 
Ook voorafgaand aan de intocht is er al iets 
leuks te doen!
Programma:
14.30 uur:  Knutselen in het Dorpshuis 
16.00 uur:  Intocht en gratis chocomelk, aan-

geboden door De Nederlanden
16.45 uur:  Handje schudden met de Sint in het 

Dorpshuis 

Speciaal voor deze avond kun je aansluitend 
pannenkoeken eten bij Pannenkoekenhuis 
Noord-Brabant: Een pannenkoek/limo/ca-
deautje kost € 6,- per kind. En … de Pieten 
komen ook nog even op bezoek! Bij het Dorps-
huis kan iedereen frites en kroketten eten. 

Sinterklaasintocht
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Colofon

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 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.: 06 20615919 b.g.g. 0900 1515 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
Doude van Troostwijkplein 55
3632 BC  Loenen a/d Vecht, tel.: (0346)-290710
e-mail: m.boot@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. 06 - 20 61 59 19

b.g.g. 0900 - 1515
Spreekuur volgens afspraak

Agenda
24 okt. Buurtkamer, 10.00 uur, Dorpshuis
25 nov. Sinterklaasintocht, 16.00 uur, 
 kade Van Leerbrug
25 nov. Sinterklaas klaverjastoernooi, 
 Dorpshuis, 13.00-17.00 uur
28 nov. Buurtkamer, 10.00 uur Dorpshuis
29 nov. Aan Tafel, 17.30 uur, 
 Studio Idee Loenen
30 nov. Ledenvergadering IJsclub, 20.00 uur,  
 Dorpshuis
5 dec. Verjaardag Sinterklaas
5 dec. Buurtkamer, 10.00 uur, Dorpshuis
9 dec. Kerstmarkt, 15.30-19.30 uur 
11 dec.  Bingo, 13.30 uur, Dorpshuis
12 dec. Buurtkamer, 10.00 uur, Dorpshuis
13 dec. Kerstkransjesverkoop Orveo
19 dec. Buurtkamer, 10.00 uur, Dorpshuis
 Kerstvakantie
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Alle diensten aanvang 10.00 uur
26 nov. dhr.  Flantua, we gedenken onze
 overledenen en geborenen
3 dec. ds. Treur
10 dec. dhr. Broers
17 dec. dhr. Flantua
24 dec. ds. Ritzema
24 dec.   22 uur dhr. Boers kerstnachtdienst  
25 dec. ds. van Leeuwen
31 dec.   ds. van Dijk

Kerkdiensten

Volgende keer hier uw gratis Vechtzooitje?
Denk aan oppas gevraagd of aangeboden 
of andere persoonlijke oproepjes. Stuur een 
bericht aan info@vreelandbode.nl

Vechtzooitje
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 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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B&B “ Jan” in Vreeland
Exclusieve overnachting in het hartje van Vreeland

    twee 2-persoonkamers met eigen badkamer.
Monique Bruins 06 - 4831 9590

Check onze facebook pagina en www.bedandbreakfast.nl
  

In de  eerste twee  weekenden van december, 
dus rond Sinterklaas en tijdens het weekend 
van de  Kerstmarkt op 9 december, is er weer 
een STERREN-expositie in de Nicolaaskerk 
in Vreeland. De tentoonstelling heet Reizende 
Heiligen.
De 15 heiligen, zeven mannelijke en zeven 
vrouwelijke, zijn al een tijdje onderweg. Vanaf 
juni 2017 waren zij te gast in de grote Kerk te 
Naarden. Vanaf 2 december kunt u ze ont-
moeten in de Sint Nicolaaskerk te Vreeland. 
Het is een project van beeldend kunstenaar 
Herman Tjepkema uit Hilversum samen met  
zijn leerlingen. In groepjes zijn de heiligen ge-
schilderd op grote panelen. Bij alle afbeeldin-
gen staat een tekst met achtergrondinformatie 
over de betreffende heilige en de symboliek 
die erbij hoort. 

Dieuwer Elema, ook 
een van de leerlingen 
van Herman, heeft 
de kerk in Vreeland 
bereid gevonden de 
Heiligen te expose-
ren. Dieuwer schil-
derde samen met 
haar groepje de hei-
lige Sint Nicolaas. 
Hoe prachtig is het 
niet dat de Heilige 
Sint Nicolaas tijdens 
de Sinterklaastijd weer terug is in zijn eigen 
Sint Nicolaaskerk… Kom allemaal kijken op 
2 en 3 december, van 13 tot 17 uur, tijdens de 
Kerstmarkt van 13 tot 21 uur en op zondag 10 
december van 13 tot 17 uur!

Woensdag 2 november vond de THEMA-
avond van de Dorpsraad plaats. De 
opkomst was goed, maar liefst 60 per-
sonen waren aanwezig. Daar waren we 
blij mee! 

Hoofdthema was de presentatie van 
het nieuwe Dorpsplan in wording en 
daarnaast een samenvatting van wat 
we als Dorpsraad hebben bereikt het 
afgelopen jaar. Men vraagt vaak: “Wat doet 
zo’n Dorpsraad nu eigenlijk?” En ons ant-
woord is dan “we zijn een kritische gespreks-
partner/volger van de gemeente”. Die ene zin 
geeft volledig weer waar wij als Dorpsraad 
voor staan. We houden in de gaten wat goed 
is voor het dorp en wat niet. Het eerste sti-
muleren we en het tweede proberen we om 
te buigen. We hebben niet op alles invloed en 
we kunnen ook niet voor iedereen individueel 
de problemen oplossen. Hiervoor kan de bur-
ger zelf bij de gemeente terecht via telefoon, 
email, website of de app FIXI.
Het conceptdorpsplan was vooraf op de web-
site te lezen, hetgeen was aangekondigd in de 
uitnodiging. Leden zonder com-
puter ontvingen zelfs een papie-
ren versie en ook bij de Dagwin-
kel lagen fysieke versies. Er kwam 
veel input van de aanwezigen en 
dit is allemaal vastgelegd ter ver-
werking in de volgende versie 
van het Dorpsplan. Ook de highlights van het 
afgelopen half jaar werden kort toegelicht.
Welke voorstellen hebben we met uw input 
voor het Centraal Leefbaarheidsbudget inge-
diend; de naamgeving van de nieuwe wijk op 
het CSV-terrein ‘Lion Cachethofje’; de inspec-
tie die de Van Leerbrug krijgt om eventuele 
andere gebreken te detecteren en daarna op 
te heffen en stoornissen te voorkomen. Maar 
ook goed om te weten dat een aantal van deze 

stoornissen een soort alarmbellen zijn, die dus 
dienen om de veiligheid te optimaliseren. De 
N201 met flitspalen om de maximum snelheid 
te bewaken en door rood licht rijden te voor-
komen. Het is een goudmijn voor de overheid 
dus pas op voor boetes. Deze zijn hoog! 
De N201 is een van de drukste N-wegen van 
Nederland. De provincie Utrecht onderzoekt 
op dit moment hoe dat probleem het beste 
kan worden opgelost. In dat kader neemt de 
Dorpsraad deel aan zogenaamde wikken-
en-wegen sessies. Die zijn bedoeld om de 
betrokken partijen (dorpsraden, gemeenten, 
bedrijfsleven etc.) in de gelegenheid te stel-
len om hun zienswijze naar voren te brengen. 

De Dorpsraad is tegenstander 
van een vierbaansweg en heeft 
alternatieven aangedragen om de 
drukte op de N201 tijdens de spits 
terug te dringen. Met betrekking 
tot het privatiseren van de be-
graafplaats is al veel geschreven in 

de diverse kranten en over de afvalscheiding 
is veel gezegd tijdens de voorlichtingsavond.
Er was sprake van dat de gemeente de dorps-
huizen wilde afstoten maar gelukkig is bekend 
gemaakt dat aan het voortbestaan van ons 
Dorpshuis niet meer getwijfeld hoeft te wor-
den. En dat is heel fijn voor ons dorp.
Het toerisme is een van de speerpunten van 
de gemeente, doch niet van de Dorpsraad. 
De gemeente stimuleert toerisme in de regio 
maar treft voor ons dorp helaas geen voorzie-
ningen. Toerisme geeft daardoor vooralsnog 
overlast. We hebben de gemeente om een vi-
sie gevraagd van toiletten tot parkeren.
En als dit allemaal vragen oproept…kom de 
volgende keer. Of u nu wél of geen lid bent. 
En als u besluit om lid te worden…. Weet dan 
dat uw stem telt!

Nieuws van de Dorpsraad

Bericht 
van de 

Dorpsraad

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

Openingstijden 
Wo - do - vrij 09.00 -16.00

Zaterdag 09.00 -13.00
Maandag - dinsdag gesloten

 Houd 
 Vreeland 
 mooi!
Word lid van de DORPSRAAD  www.dorpsraadvreeland.nl 
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In 2008 begonnen Christeldore Ankersmit en 
Janneke Raijmakers hun makelaarskantoor aan 
de Molendijk in Loenen. Een tweede vestiging 
van het kantoor in Amsterdam van Christeldore 
dat zij eind jaren 80 was begonnen. Doordat bei-
de dames met hun gezin woonachtig zijn in de 
Vechtstreek weten zij uit ervaring dat het hier 
nu eenmaal geweldig wonen is. 
 
Janneke: “Heel vervelend natuurlijk dat onze 
start precies samenviel met het begin van de 
crisis. Gelukkig hielp de verkoopopdracht 
voor de 41 appartementen van de buiten-
plaats Overweer in Breukelen ons door de 
begintijd. Maar eigenlijk is de woningmarkt 
hier pas sinds vorige zomer echt aangetrok-
ken.” Christeldore: “We besloten in het begin 
om geen personeel aan te nemen. Inmiddels 
zijn we zo enthousiast over hoe het gaat, dat 
we aan dit concept vasthouden. Dat maakt het 
ook heel persoonlijk en zo kunnen we snel an-
ticiperen op ontwikkelingen in de markt en de 
wens van de klant.”

Actief verkoopbeleid
In de huidige markt in de Vechtstreek is een 
actief verkoopbeleid van belang. Janneke: “Wij 
maken een passend plan samen met onze cli-
enten om tot een succesvolle transactie te ko-
men. Meedenken, begeleiden, discretie en je 
inleven in de persoonlijke situatie is waar wij 
voor staan. Om een verkoopproces voorspoe-
dig en prettig te laten verlopen is een goede 
communicatie van groot belang.” Christeldore 
vervolgt: “Er komt bij de verkoop van een huis 
heel wat kijken. Je doet het tenslotte niet ieder 
jaar. Als particulier is het vaak heel moeilijk om 
kopers daar goed over te informeren. Veel hui-

zen in deze regio hebben bij voorbeeld een mo-
numentale of semi-monumentale status. We 
werken dan ook vaak samen met Monument 
In. Het is belangrijk om de tijd te nemen bij de 
koop/verkoop van een huis. Dat voorkomt een 
hoop teleurstellingen achteraf.” 

Van Amsterdam en Utrecht 
weer naar de Vechtstreek
Binnen de gemeente Stichtse Vecht wordt 
intern veel verhuisd en opvallend veel kin-
deren komen na hun studie weer terug naar 
deze regio. Christeldore: “Daarnaast vestigen 
zich hier vooral veel mensen uit Amsterdam 
en Utrecht. In deze twee grote steden zijn de 
prijzen zo opgelopen dat het aanbod schaars 
geworden.” Janneke tot slot: “Het is fijn dat 
we een Amsterdamse vestiging hebben met 
een gezamenlijke marketingplan, website en 
daarom een heel groot netwerk. En het geeft 
ons ook toegang tot de MVA (Makelaars 
Vereniging Amsterdam) huizen website. 
Omdat wijzelf al meer dan 20 jaar in deze re-
gio wonen, zijn we ook heel goed op de hoogte 
van wat de verschillende kernen te bieden heb-
ben om zodoende een goed advies te kunnen 
geven. Verkoper en koper tevreden is waar wij 
naar streven!”

Het is u vast opgevallen 
dat de wieken van de 
molen deze maand een 
periode in een andere 
stand heeft gestaan. Dit 
was de ‘rouwstand’. Als 
je voor de molen staat, 
dan staat de onderste 
wiek, rechts van het 
midden, vergelijkbaar 
met 5 voor half op de 

klok (zie foto). Een andere naam voor deze 
stand is de gaande stand. De molenaars hebben 
de molen in de rouw gezet vanwege het over-
lijden van mevrouw Schuurman-Kroon. De 
familie Schuurman was eigenaar van het laatste 
bedrijf dat met Korenmolen de Ruiter werkte.
De molentaal kent nog meer standen van de 
wieken, handig in tijden dat er geen telefoon en 
internet was. De molenaars vinden het leuk om 
dit in stand te houden. Zo gebruiken ze ook de 
vreugdestand om te laten zien dat er iets leuks is 
gebeurd, zoals een huwelijk of de geboorte van 
een kind. Als je voor de molen staat, dan staat 
de onderste wiek, links van het midden, verge-
lijkbaar met 5 over half op de klok. Dit wordt 
ook aangeduid met de komende stand. Staat de 

molen in de feeststand, dan zitten er ook nog 
vlaggetjes in of tussen de wieken. Maar meestal 
staat de molen recht. Als je voor de molen staat, 
dan staat de onderste wiek op het halve uur op 
de klok, dat heet de korte ruststand. De lange 
rust bestaat ook nog, veelal gebruikt bij pol-
dermolens, als er een lange periode niet wordt 
gemalen. Als je voor de molen staat, dan staan 
de wieken in de vorm van een x. In de lange 
ruststand is de kans op blikseminslag kleiner en 
loopt het water van de wieken af.
Om te laten zien dat er een spoedprobleem 
was, vouwde men het zeil van 1 van de wieken 
een klein stukje terug. Of als de molensteen ge-
scherpt werd hadden de wieken een specifieke 
stand, ‘op de bil’ geheten. Het scherpen van 
de stenen heet namelijk billen. Dan wisten de 
boeren dat ze het maalgoed niet konden laten 
malen. Ook in de oorlog gebruikte men mo-
lens om elkaar te waarschuwen, als er gevaar 
dreigde, met een hiervoor speciaal afgesproken 
stand van de wieken.
Wil je meer weten over “molenpraat” of eens in 
de winkel kijken? De molenaars zijn er elke za-
terdag van 10-16 uur. Ook zijn ze aanwezig op 
de kerstmarkt, zaterdag 9 december. Daar kunt 
u ook het kerstcake-pakket weer krijgen, met 
vernieuwd recept. Op onze Facebook-pagina 
kun je zien welke baksels we testen.

Molenpraat

Kerstmenu   
 
Tweede Kerstdag is Lokaal Zuid traditioneel weer geopend voor  
een feestelijk kerstdiner in een sfeervolle entourage en met de 
kwaliteit zoals u die van ons gewend bent. Reserveren kan via 
info@lokaalzuid.nl of 0294-230230 of aan onze bar  
*******************************************************************
 Amuse  
Ontvangstverrassing van onze chef  
Voor 
Wildzwijnham met een compote van vijgen uit eigen tuin 
en zilveruitjes 
of 
Huisgerookte heilbot met een miso-dressing en gepekelde citroen  
Tussengerecht 
Wildbouillion met truffel-omelet, bosui en een mix van 
paddenstoelen 
 Optioneel 
i.o. met onze chef stellen wij uw favoriete tussengerecht samen  
Hoofdgerecht 
Gebraden hertenbiefstuk met geroosterde tomaat, een crème  
van knolselderie  en gekarameliseerde spruitjes 

 of  
Onze dagvis met bijpassende garnituren  
Dessert 
Een greep van onze kaaswagen of het kerstdessert van de chef  
kindermenu en mogelijkheden in overleg  
3 gangen kerstmenu inclusief amuse  39,50  
4 gangen kerstmenu inclusief amuse  44,50 

Janneke Raijmakers  (links) 
en Christeldore Ankersmit

Bedrijvigheid in en om Vreeland
‘Makelaardij Ankersmit’
De Dames uit Loenen
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KERST BIJ DE NEDERLANDEN
Vier kerst bij de Nederlanden en geniet samen met familie, 

vrienden en geliefdes van een culinaire kerst.

EERSTE KERSTDAG
6 gangen lunchmenu á 90.- pp aanvang 12.00u
8 gangen kerstdiner á 125,- pp aanvang 19.00u

TWEEDE KERSTDAG
8 gangen kerstdiner á 125,- pp aanvang 18.00u

VAKANTIESLUITING
Van 31 december tot en met 8 januari hebben wij vakantie.

Met een culinaire groet, 
De Nederlanden     

Wilco & Caroline Berends 
Tel. 0294 23 23 26 www.nederlanden.nl

elektrawerken, loodgieterswerkzaamheden,
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Dit jaar hebben de kinderen van 
groep 3 van onze Vreelandse basis-
school tekeningen gemaakt voor de 
kerstkaarten van Stichting Wereld-
Ouders. Juf Monique en de kinde-
ren hebben heel hard gewerkt en 
de resultaten zijn dan ook echt heel 
mooi. Van alle tekeningen zijn er 
zes uitgekozen. Hiervan zijn prach-
tige kaarten gemaakt die ook op de 
Vreelandse Kerstmarkt zullen wor-
den verkocht.
Initiatiefneemster van dit project is 
Myriam Lembeck, vrijwilligster bij Stichting 
Wereldouders. Zij zet zich al jaren in om geld 
in te zamelen voor deze bijzondere stichting. 
“WereldOuders geeft structurele hulp aan 
thuisloze kinderen in negen landen in Latijns-
Amerika, en is al meer dan twintig jaar actief 
in Haïti. In onze familiehuizen krijgen onze 
kinderen liefde, aandacht en verzorging, maar 
ook scholing en een vakopleiding en voor die-
genen die het kunnen een universitaire studie. 
Op deze manier kunnen de kinderen opgroei-
en tot zelfstandige volwassenen die zichzelf, 
en uiteindelijk ook hun omgeving kunnen 

versterken. De familiehuizen zijn vaak zelf-
voorzienend met een eigen school, landbouw-
grond, een bakkerij en in sommige gevallen 
een kliniek. Het gebeurt vaak dat jongeren 
die in één van onze huizen zijn opgegroeid 
als volwassene aan het werk gaan in onze pro-
jecten. Op dit moment dragen we zorg voor 
3.400 kinderen. Wij willen de familie zijn voor 
deze kinderen.” Meer informatie is te lezen op  
www.wereldouders.nl. De hele opbrengst van 
de Vreelandse kerstkaarten komt ten goede 
aan de kinderen in Latijns-Amerika die iedere 
steun hard nodig hebben. 

Leerlingen maken kerstkaarten voor 
goede doel 

LOS: Leren door Onderzoek en Samenwerking
Eind vorig jaar startten alle groepen van CSV 
Ridderhof met Leren door Onderzoek en Sa-
menwerking (LOS). Dit is een lesmethode die 
inspeelt op de nieuwsgierigheid die kinderen 
van nature hebben. De kinderen gaan bij LOS, 
via vooraf vastgestelde leerdoelen op het vlak 
van natuur, geschiedenis en aardrijkskunde, 
aan het werk met onderzoeksvragen. 
Jet (groep 5): “LOS betekent ‘leerzaam over sa-
menwerken’. Stel je hebt ‘t over iets in je lijf, bij-
voorbeeld over je bloed of je botten. Dan ga je daar 
vragen en antwoorden over opzoeken en dan maak 
je daar een mooie presentatie van. Het is heel leuk 
omdat het leuk is om iets op te zoeken en je leert 
er veel over dingen.” Bij LOS werkt elke groep 
op een manier die past bij de leeftijd van de 
betreffende kinderen.
Monique (leerkracht groep 3): “De onderbouw 
is meer leerkracht-gestuurd dan de bovenbouw. In 
de onderbouw ligt de nadruk op leren presenteren 
door middel van voordoen en nadoen en er worden 
vaardigheden aangeleerd die te maken hebben met 
het omgaan met de computers, teksten maken en 
omgaan met internet. Een goede voorbereiding dus 
op hoe de kinderen het gaan toepassen in de mid-
den- en bovenbouw. Daar gaan de kinderen zelf-
standig op zoek naar het antwoord op de vragen.”  

Internet als informatiebron
Voor het vinden van antwoorden op de on-
derzoeksvragen is internet de meest gebruikte 
informatiebron, internet geeft tenslotte ant-
woord op (bijna) elke vraag. Doordat kin-
deren zelf op zoek moeten naar antwoorden 
beklijft alle kennis veel beter.
Lot (groep 6): “Wij hebben het al over het men-
selijk lichaam gehad en nu hebben wij LOS over de 
ridders en monniken. Marie (groep 5) en ik hebben 
de onderzoeksvraag bedacht ‘hoe leefden de ridders 
en monniken?’ Dan zoeken we informatie op Wik-
kiekids en dan maken we een Powerpoint daarover.”

21th century skills
Door kinderen op deze manier uit te dagen 
om zich te verdiepen in de vragen die ze zich-
zelf gaan stellen, worden kinderen vaardighe-
den bijgebracht die ze in hun leven nog vaak 
nodig hebben. Deze vaardigheden noemt met 
21th century skills. 
Sam (groep 8): “Als we aan een nieuw onderwerp 
beginnen, heeft de juf allemaal onderwerpen op het 
bord staan. En dan schrijven wij op een briefje de 
top 3 leukste onderwerpen. De juf kiest dan welke 
het wordt en met welk groepje we moeten samen-
werken. Dat is altijd anders. Daarna ga je met je 
groepje een onderzoeksvraag bedenken. Dat is een 
vraag waarvoor je echt op zoek moet gaan.”

Creatief en kritisch denken
LOS doet een beroep op samenwerken en het 
creatief en kritisch denken. De hele dag komt 
er veel informatie op ons af. Door LOS leren 
kinderen om deze informatie te ordenen op 
relevantie. De kinderen laten door middel van 
het geven van presentaties zien wat ze hebben 
geleerd en dat ze de doelen hebben behaald. 
Daarbij wordt gekeken naar de talenten en 
mogelijkheden van ieder kind.
Fien (groep 7): “Bij LOS ga je over 1 onderwerp 
wat opzoeken en leren en dan maak je daar een 
presentatie over. Wij hebben het nu over herders en 
hervormers. Bijvoorbeeld over mensen als Luther, 
Erasmus en Willem van Oranje. Wij gaan met ons 
groepje een filmpje maken over Erasmus in de oude 
tijd. LOS is leuk omdat je gaat samenwerken, vaak 
met anderen kinderen en niet steeds dezelfde.”
Door deze manier van werken worden kinde-
ren eigenaar van hun eigen leerproces. Hier-
door zijn ze meer betrokken en gemotiveerd 
en de kennis die ze hiermee opdoen blijft 
langer hangen. Zowel de kinderen als de leer-
krachten van CSV Ridderhof zijn erg enthou-
siast over deze lesmethode.
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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

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 �

Geboren en getogen in Loenen, neergestreken 
en gesetteld in Vreeland! Astrid van der Zijden 
(42) en Raymond Verhoef (39) groeien allebei 
in Loenen op. In hun jonge jaren woonden ze 
praktisch naast elkaar op Oud Over en ook la-
ter kwamen ze als tieners midden in het dorp 
dicht bij elkaar te wonen. 

De middelbare school doorloopt Astrid in 
Amsterdam en Raymond in Hilversum. Beiden 
gaan al vroeg aan het werk, met name in de ho-
reca. Astrid werkt van het Amsterdammertje 
in Loenen tot een jaar in een fiets/après-ski ho-
tel in Frankrijk. En Raymond onder andere bij 
het pannenkoekenhuis Vriens en in de keuken 
bij de Koetsier. Alhoewel Astrid en Raymond 
elkaar nooit uit het oog waren verloren, kwa-
men ze pas in hun begin twintiger jaren écht 
in elkaars leven terecht.  Astrid: “In de tijd dat 
we jong waren ging de Loenense jeugd naar 
Gemuda, een jeugdsoos. We kwamen daar om 
te kaarten, darten, dronken een biertje voor 
een gulden en er traden bands op.” Haar drie 
jaar jongere buurjongen Raymond, die inmid-
dels een lange en volwassen man was gewor-
den, kwam ze daar ook regelmatig tegen. In 
1999 sprong de vonk over en toen liep alles 
heel snel. In 2000 gingen ze samenwonen in 
Utrecht en in 2004 aan de Singel in Vreeland. 
In 2007 verandert er veel: in maart trouwen ze 

en in de zomer verhuizen ze naar hun huidige 
huis aan de Spoorlaan. Eind 2007, als Astrid 
zwanger is van Recella, gaan ze allebei ander 
werk zoeken. Astrid laat zich omscholen in 
de kinderopvang en haalt haar examen terwijl 
Recella 2 weken oud is! Ook Raymond laat de 
Horeca achter zich en gaat als allround mede-
werker bij Greif aan de slag. 
In oktober 2008 wordt Recella geboren en in 
juni 2011 komt broertje Yesper.
Yesper (6) zit in groep 3 en vindt het heel 
leuk op school. Hij zit in de klas met allemaal 
vrienden! Na school bakt hij graag pannen-
koeken met zijn vader en verzint hij de mooi-
ste LEGO-bouwwerken. Recella (9) komt af en 
toe even langs om te vragen of het al tijd is voor 
de foto want zij speelt het liefst de hele dag bui-
ten! School vindt ze superleuk en daarnaast zit 
ze op turnen en speelt ze viool. Thuis oefenen 
doet ze soms, want eigenlijk kan ze het beste 
naspelen wat de juf voordoet. 
Ook Raymond en Astrid zitten niet graag stil. 
Astrid leerde zichzelf via YouTube haken en 
verkoopt haar werk, samen met allerlei kin-
dercadeautjes, via haar webshop Ko & Nijn. 
Raymond dart wekelijks en speelt met zijn 
team in de eerste divisie. Met z’n vieren gaan 
ze graag naar Noordwijk om te genieten van 
een lange strandwandeling en een mooie zons-
ondergang.                           W.T.

“Op dinsdagochtend bij de familie Verhoef”

Aan tafel bij....Aan tafel bij....

Op zaterdag 25 november is het weer zover, 
de wilgen aan het Spoorlaantje gaan geknot 
worden. Ze beginnen aardig uit hun krachten 
te groeien. Vorig jaar zijn de “even” wilgen ge-
snoeid, dit jaar doen wij de “oneven” wilgen. 
Op deze manier blijft er altijd voldoende groen 
voor de vele vogels die langs de Spoorlaan ‘wo-
nen’. Neem dus kapmessen, takkenzaagjes en 
takkenscharen mee, en sluit je aan! Heb je die 
niet in je schuurtje? Geen nood: Karel Sneyers 
en Reinko Abels hebben ook nog wel de nodige 
gereedschappen bij zich. Karel staat ook klaar 
met een trekker en aanhanger om het snoei-
hout af te voeren naar de Singel.De gemeente 
zal dit verder afvoeren naar de gemeentewerf. 
We verzamelen om 10.00 uur bij de kruising 
Spoorlaan/Singel. Reinko Abels zorgt voor 
koffie en voor een borrel na afloop. En… met 
hoe meer we zijn, hoe eerder we aan de borrel 
kunnen! Dus: zien we jou ook? 
Voor meer informatie zie de website: 
aanzichtvanvreeland.nl.

Wilgen knotten dit weekend!

“Op dinsdagochtend bij de familie Verhoef”
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Hierboven leest u over de AED’s die 
geplaatst zijn in Vreeland. Een van de 
vrijwilligers die zich inzet voor de stich-
ting Hartreanimatie Stichtse Vecht is 
Vincent Stapper. Hij is ook, naast zijn 
werk als commercieel medewerker bij 
buitenplaats Amerongen, erg actief bij 
de EHBO afdeling Vreeland, Sportraad 
Stichtse Vecht en DOS Vreeland. En 
niet te vergeten: al jaren is Vincent een 
van de hulppieten van Sinterklaas! Van-
daar dat Vincent als een van de zes groepen 
of personen is genomineerd voor vrijwilliger 
van het jaar van Stichtse Vecht. Vrijdag 24 

november a.s. wordt tijdens de vrijwilligers 
feestavond in het theater 4 en 1 in Breukelen 
de winnaar bekend gemaakt. 

Vincent Stapper genomineerd als vrijwilliger 
van het jaar

De Vreelandbode

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

12 dec: 
lezing Vechtologie 3: 
de natuur van Vecht en plassengebied

Ongeveer twee jaar geleden wa-
ren Rob Bots en Jan Willem van 
der Linden in het Dorpshuis in 
Vreeland voor een bijeenkomst van 
de Loenense Kring. Voor de deur 
werd een vrouw onwel, en gelukkig 
kon zij door Rob, gepensioneerd 
arts, met succes worden gereani-
meerd. 

Dat was voor Rob en Jan Willem 
de aanleiding om een plan te ma-
ken voor heel Stichtse Vecht, om 
AED’s ‘achter de deuren’ vandaan 
te halen en 24/7 beschikbaar te ma-
ken en om mensen op te leiden om 
te kunnen reanimeren en de apparaten te kun-
nen bedienen. In februari 2016 werd de eerste 
buiten-AED geplaatst, en onlangs, op 2 no-
vember, werd onder grote belangstelling van 
de media de 50ste  AED buiten opgehangen, 
zodat ook deze altijd beschikbaar is! Een AED 
is een Automatische Externe Defibrillator, een 
apparaat dat het hart van slachtoffers van een 
hartstilstand weer op gang kan brengen.
Jan Willem, voorzitter van de Stichting 
Hartreanimatie Stichtse Vecht en voormalig 
bestuurder van het AMC, is terecht trots op wat 
de stichting in deze korte tijd voor elkaar heeft 
gekregen. “Vanaf het begin hebben we ons ge-
richt op het organiseren van een dekkend net-
werk van AED’s en getrainde vrijwilligers, om 
bij een hartstilstand zo snel mogelijk de goede 
hulp te kunnen bieden.” De gemeente heeft de 
stichting een startsubsidie gegeven waarvan 
de eerste buitenkasten voor AED’s zijn aange-
schaft. Er waren al wel AED’s, maar deze waren 
vrijwel allemaal binnen in gebouwen opgehan-
gen. Dat betekende dat er ’s avonds en in het 
weekend veel te weinig beschikbaar waren. 
Nu hangen er dus 50 AED’s op bereikbare 
plekken in de gemeente. “Vooral in Vreeland 
is het aantal apparaten en vrijwilligers opval-
lend hoog”, aldus Jan Willem, “dat komt onder 
andere doordat dorpsgenoot Vincent Stapper 
zich daar sterk voor heeft gemaakt. Er zijn zelfs 

particulieren die een AED hebben opgehan-
gen, zoals Frank van Vlaanderen op de Singel, 
Fysiotherapie Vreeland aan de Fetha en de fir-
ma Duca del Cosma aan de Raadhuislaan. De 
bewoners van de Nes hebben samen een AED 
gekocht, deze hangt op boerderij Landzicht. 
Ook bewoners op Oud Over hebben een AED 
gekocht op initiatief van Henny Randeraat, er 
komt een AED ter hoogte van Terra Nova te 
hangen en bij Driessen aan de Kleizuwe ook.” 
Er hangen dan zeven AED’s in of bij Vreeland. 
Deze worden in noodgevallen door burger-
hulpverleners bij het slachtoffer gebracht. Dit 
wordt gecoördineerd door de meldkamer: zo-
dra iemand 112 belt voor hartklachten gaan 
ambulances rijden en wordt er besloten of hulp 
van burgerhulpverleners wenselijk is. Zij zijn 
er mogelijk eerder dan de ambulance.
Iedereen met een geldig reanimatiediploma 
kan zich aanmelden bij het netwerk van bur-
gerhulpverleners. Bij ons in de regio gaat dat 
via www.hartslag.nl. Wilt u ook een defibril-
lator kunnen bedienen? De reanimatiecursus 
duurt één avond en wordt georganiseerd door 
de lokale EHBO vereniging. Meer info hierover 
op de website http://www.ehbo-vreeland.nl/
pagina6.html. Op www.hartreanimatiestichts-
evecht.info is de uitzending van RTV Utrecht 
en van RTV Stichtse Vecht rond de 50ste AED 
terug te zien.                             M.S. 

Nu zeven AED’s in Vreeland!

Woningen op EVAB terrein
Op het terrein aan de Singel waar nu nog 
de garage en showroom van de Evab staan, 
zullen binnenkort elf huizen verrijzen: zes 
tweekappers, een vrijstaande  woning en 

een blokje van vier starterskoopwonin-
gen. 
In een volgende Vreelandbode leest u 
meer over deze ontwikkeling. 
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LOS?
LOS! Voor de kinderen van CSV Ridderhof is 
LOS een bekend begrip. Maar er zijn vast le-
zers van de Vreelandbode en de Kinderpost 
die geen idee hebben wat LOS is.... 

Even een saai stukje uitleg: LOS staat voor 
Leren door Onderzoek en Samenwerking en 
is een manier van werken voor de wereldori-
entatie vakken zoals natuur en geschiedenis. 
De kinderen gaan samen, in groepjes, aan de 
slag met een onderwerp en gaan daar dan on-
derzoek naar doen. Met hun groepje maken ze 
een presentatie die ze aan de rest van de klas 
vertellen zodat iedereen van elkaar kan leren.
LOS is voor de hele school en deze periode is 
er voor de onderbouw een ander onderwerp 
dan de bovenbouw. Het onderwerp voor de 
onderbouw is op dit moment “wonen, 
leven, werken” en heeft al prachtig 
werk opgeleverd!
In deze kinderpost laten de groepen 1 tot en 
met 4 trost zien wat zij al voor LOS hebben 
gemaakt!

Veel leesplezier!

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

Groep 1/2
De kinderen uit de klas van juf Conny hebben 
met blokken een mooi bouwwerk gemaakt en 
het daarna op papier nagebouwd! De bouw-
werken van Enzo, Anna, Allon en Jill zien er 
heel knap uit! Vinden jullie niet!?

Bij juf Fennie hebben Ewoud, Floortje, Robin, 
Emmi, Fien en Seb heel goed samengewerkt en een 
mooie straat met huizen gemaakt. Ze hebben goed 
naar een echte straat gekeken want als je goed kijkt 
zie je lantarenpalen, putdeksels, auto’s en fietsers!
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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.

BREEDSTRAAT 8 - 3633 AX VREELAND
Tel. 0294 - 231517- www.pannenkoekennoordbrabant.nl

Groep 4
Groep 4 heeft een schrijfopdracht gekregen 
van juf Mirjam. Hieronder lezen jullie van Ot, 
Anna, Julia en Boudewijn in wat voor huis zij 
wonen....

Groep 3
“Maak je droomhuis” was de 
opdracht die juf Monique heeft 
gegeven aan de leerlingen uit 
groep 3. Helaas passen er maar 
een paar werken in de kinder-
post want ze waren allemaal zo 
mooi! Kevser, Willem, Julia en 
Jorrit laten ons zien waar zij van 
dromen.... We zien een huis on-
der een regenboog, een glijbaan 
uit het raam, een speeltuin in de 
tuin, een huis op het strand en 
een huis aan het water!
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Eind november/begin december vertrekt een 
vrachtwagen met (hopelijk veel) winterjassen 
maat 164 tot en met M en schoenen maat 40-
44 voor jongens/mannen naar Calais waar nog 
steeds 1100 mensen in een kamp zitten en het 
wordt snel weer koud. Dekens en slaapzakken 

zijn ook welkom. Voor vrouwen en kinderen 
is genoeg ingezameld voor nu. Mocht je kle-
ding of slaapzakken hebben, laat het mij we-
ten via grace@sententa.nl. Mijn dank is groot. 
Grace Enklaar

Kleding inzamelen voor goede doel

De hoorspelen met 
het grootste aandeel 
Vreelandse acteurs!!!! 

Voor Vreelanders speciale kortingen!

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

Voorstraat 21, Vreeland
tel: 237304

Dames - Herenkapsalon  

Met december 
in aantocht , 

heeft uw kapper 
alles wat u nodig 

heeft om de bocht.

  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

Liesbeth Romeijn en Mario 
Verweijen gaan Vreeland ver-
laten. De knoop is doorgehakt, 
hun fi jne huis aan het Sluisje 
verkocht. Het land achter de 
IJssel lokt.

Dit lijkt misschien het begin 
van een sprookje maar de 
werkelijkheid is harder. Voor 
beiden als ZZP’er zit hun pen-
sioen in hun huis. Achter de 
IJssel liggen de huizenprijzen 
een stuk lager. Liesbeth: “Mijn 
zus woont daar en Mario die 
daar uit de buurt komt, begint 
altijd van geluk te zuchten als 
we de IJssel oversteken. We hebben twintig 
jaar met ontzettend veel plezier in Vreeland 
gewoond maar we vinden dat we de beslissing 
om opnieuw te beginnen nu moeten nemen 
en niet over tien jaar. Nu hebben we nog de 
energie en de gezondheid om weer een sociaal 
leven op te bouwen. We gaan op zoek naar net 
zo’n plek als deze: een dorp of buurtschap waar 
de mensen nog om elkaar geven en liefst ook 
met net zo’n fantastisch uitzicht.”

Actief in het dorp
Hoewel altijd betrokken bij Vreeland zullen 
de meesten Liesbeth en Mario kennen van het 
feestjaar Vreeland 750. Mario heeft vanaf het 
begin van de organisatie in het bestuur gezeten. 
Zes jaar lang was hij de penningmeester en dat 
heeft hij niet onverdienstelijk gedaan, gezien 
de pot die er nog over is en waaruit ‘de Sterren 
van Vreeland’ nog steeds kan putten. Liesbeth 
maakte 75 portretten van Vreelanders en be-
geleidde vanuit het bestuur alle exposities die 
er dat lustrumjaar waren. Ook werd ze geïn-
terviewd in de film van Jelle van Doornik over 
Vreeland.

Van het Utrechtse naar het Gelderse
Ze hebben de plek waar ze nu nog wonen 
samen met hun buren gekocht en gebouwd. 
Van één hoog in Amsterdam naar een zelf-
ontworpen huis aan het Sluisje, afgestemd op 

de behoeften van een gezin met twee opgroei-
ende kinderen. En met een grandioos uitzicht 
over het land van Natuurmonumenten waar 
´s zomers de Hollandse koeien staan. Liesbeth 
roemt als schilder het wisselende licht dat door 
de drie grote ramen van de woonkamer valt.
Liesbeth: “Hoe moeilijk het afscheid van 
Vreeland ons ook valt, nog een keer opnieuw 
beginnen, voelt toch ook een beetje als een 
avontuur. We hebben weliswaar ons huis al 
verkocht maar we weten nog niet waar we uit-
eindelijk gaan wonen. Voorlopig hebben we 
een huurhuis in Keijenborg vlak bij Hengelo 
in Gelderland. We gaan een koophuis zoeken 
in de gemeente Bronkhorst, tussen Zutphen, 
Doetinchem en Doesburg.” 

De portrettenreeks
Liesbeth zoekt nog een bestemming voor haar 
75 portretten. “Ik wil het aantal portretten 
graag verder uitbreiden maar ik wil ook zicht-
baar zijn met mijn werk. Ik vind het wel heel 
erg jammer als de schilderijen straks aan de 
andere kant van het land in een doosje blijven 
liggen. Misschien moet ik ze toch nog een keer 
exposeren en te koop aanbieden.”

Eind januari vertrekken Mario en Liesbeth 
naar het Gelderse. Wellicht is een expositie een 
goede manier om ze nog een beetje bij ons te 
houden.                              R.B.

Ik vertrek...
Liesbeth Romeijn en Mario Verweijen

Op 13 december 2017 komen de leden van Or-
VeO bij u door de straat voor de verkoop van 
de kerstkransjes. Het nieuwe Orkest Vecht en 
Omstreken gaat verder met de bestaande tra-
ditie van Muziekvereniging de Vecht.
Na het succes van vorig jaar werken we dit 
jaar weer samen met Marjolein van den Bra-
kel, patissier en master chocolaterie van ‘Hea-
venly Chocolate’. Dit jaar is het weer mogelijk 
om van te voren een bestelling te plaatsen. 

Aan de deur komen we alleen met gemeng-
de zakjes kerstkransjes. Wilt u liever alleen 
melk, puur of witte chocolade kransjes? Of 
wilt u zeker weten dat u dit jaar kerstkransjes 
heeft? Geeft u dan uw bestelling door voor 1 
december 2017. Eén zakje kerstkransjes kost 
u € 3,- en u krijgt 4 zakjes voor € 10,-. Geef 
u bestelling door via: kerstkransjes@muziek-
verenigingdevecht.nl. Dit kan natuurlijk ook 
als u ergens anders dan in Vreeland of Loenen 
aan de Vecht woont. Wij brengen de bestel-
ling dan gewoon even bij u langs.

Kerstkransjes
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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 

Onlangs is door verschillende 
partijen het Gebiedsakkoord 
Oostelijke Vechtplassen ge-
tekend om het Loosdrechtse 
Plassengebied op te waarderen. 
Hiermee is een bedrag van 77 
miljoen euro gemoeid. Naast 
het baggeren van de plassen, 
de aanleg van nieuwe recre-
atie-eilanden, natuurontwik-
keling etc. gaat het ook om de 
realisatie van een aantal extra 
vaarverbindingen, waaronder 
een verbinding van de Loosdrechtse Plassen 
naar de Wijde Blik. Door deze verkorting 
kunnen meer rondjes van 3 à 4 uur worden 
gemaakt, in plaats van de 6 uur die nu voor 
staat voor het rondje Plassen- Hilversums Ka-
naal- Vecht. 
Er wordt momenteel een MERstudie verricht 
(milieu effect rapportage) naar verschillende 
opties. Een van de plannen gaat wellicht Vree-
land ook aan. Het gaat dan om een doorbraak 
in de Horndijk en een route langs de Horndijk 
door Loenderveense plas en via een doorgang 
in de Alambertskade naar de Wijde Blik. De 
bewoners van de Horndijk en een groot aantal 
natuurliefhebbers is hier bij voorbaat al tegen 
in protest gegaan, omdat zij vinden dat de 
Loenderveense plas een te kostbaar natuurge-

bied is om aan te tasten door een vaarroute en 
wellicht een dijk in de plas als afkadering van 
de vaargeul. Een dijk zou nodig zijn omdat de 
Loenderveense plas dient als reserve drinkwa-
terbekken voor de Waterleidingplas. 
De tegenstanders dragen een alternatieve 
route aan vanaf de Vecht, via de bestaande –
dichtgemaakte- inundatiesluis. Deze komt uit 
in de Loenderveense plas, maar de route zou 
dan via een doorbraak in de Alambertskade 
naar de sloot aan de zuidkant van de kade 
moeten gaan en zo de Wijde Blik op. Volgens 
Pieter Kruiswijk, lid van het Dagelijks bestuur 
van het Heemraadschap AGV, is alle tumult 
erg voorbarig, omdat er nog geen enkel con-
creet plan ligt en er slechts een onderzoekstra-
ject loopt.

Brug in Alambertskade?

Deze winter is de kans op een Elfstedentocht 
en schaatsen op de plassen rondom Vreeland 
zeer groot. Wat is er aan de hand? De zon is 
een ster die net als de Aarde om zijn as draait. 
Dat kun je aan zonnevlekken zien, ietwat kou-
dere plekken aan het oppervlak van de zon die 
met de rotatie van de zon meedraaien. De zon 
draait niet als een star lichaam; aan de evenaar 
draait ze iets sneller dan aan haar polen en dat 
heeft gevolgen voor het magneetveld van de 
zon. Dat wordt als het ware opgewonden, als 
een knot wol en dat vindt zijn weerslag in het 
aantal zonnevlekken dat je kunt zien. Wereld-
wijd worden elke dag alle zonnevlekken in 
kaart gebracht en geteld. Dat gebeurt al hon-
derden jaren en het aantal zonnevlekken va-
rieert periodiek. Maxima en minima wisselen 
elkaar om de 5,5 jaar af, een volledige cyclus 
duurt 11 jaar. 

En wat blijkt nu? Verreweg het merendeel van 
de 15 Elfstedentochten - alleen 1929 vormde 
een uitzondering - vond plaats net voor, tij-
dens of na een zonnevlekken minimum. Het 
lijkt erop, dat dan de winters in Nederland 
iets geschikter zijn voor langere periodes met 
stevige kou, d.w.z. voor goed schaatsweer. In 
2018 doorlopen we het volgende minimum. 
De voorspelling is dus dat de omstandighe-
den goed zijn voor een Elfstedentocht. Net als 
11 jaar geleden, in 2007, toen de winter koud 
was, maar er te veel sneeuw op het ijs lag om 
het aan te laten groeien, en 11 jaar daarvoor, 
in 1996, toen de tocht-der-tochten wel door-
ging, net als 11 jaar daarvoor, in 1985 en 1986. 
Wel speelde toen de globale verwarming een 
kleinere rol, maar dat verwaarlozen we nu ge-
woon eens, want het wordt wel weer eens tijd, 
dat we in Vreeland kunnen genieten van een 
paar weken oer-Hollands schaatsplezier.   

H.L.

Hemel boven Vreeland

De Grote of Sint Nicolaaskerk opent de deu-
ren speciaal voor de Kerstmarkt op 9 decem-
ber. Van 15.00 tot 19.30 uur is het mogelijk 
het sfeervolle gebouw aan het Kerkplein te be-
kijken, waar dan ook de Heiligententoonstel-
ling te bewonderen is.  
De Kerstmarkt van boven bekijken kan zo-

lang het licht is. De toren is namelijk voor 
beklimming geopend tot het donker wordt. 
In de kerk is ook de mogelijkheid om in een 
stiltehoekje een lichtje aan te steken. Iedereen 
is welkom voor een kort of lang bezoek aan de 
kerk tijdens de jaarlijkse Kerstmarkt.  

Kerk en toren open op Kerstmarkt

Sinterklaas-klaverjastoernooi
Op zondag 26 november kunt u allen in het 
Dorpshuis in Vreeland (Fetha 6) klaverjassen. 
We beginnen om 12.30 uur en eindigen om 
ongeveer 17.00 uur. Er is ook een loterij met 
leuke prijzen. Er wordt individueel gespeeld 
volgens het Amsterdamse systeem met ver-
plicht spelen. De tafelindeling gaat per loting.

Entree is 6 euro incl. een kop koffie en snacks. 
Er is een rookruimte aanwezig.

Iedereen is welkom!  We hopen op een goede 
opkomst en een gezellige middag. Opgeven 
kan per mail, dorpshuisvreeland@live.nl of te-
lefonisch op 0615310846 of 0612830511.

Alternatieve voorstel Werkgroep 
Behoud Loenderveense Plas
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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 

www.hoefijzer.info / tel.:033-2465507

Boekbespreking door Marlies Cordia

Paolo Cognetti: ‘De acht bergen’
Vader-zoon relatie, vriendschap vanaf de kin-
derjaren, wat dat doet met vrienden, die elk een 
heel andere weg inslaan. Daar gaat het over in 
De acht bergen van Paolo Cognetti, maar over 
zoveel meer. Een klassiek opgebouwd boek, 
geen spetterende moderne fratsen, gewoon 
verteld, maar op wat voor manier. Pietro is het 
enig kind van ouders die gek op bergen zijn. 
Daar hebben ze elkaar ontmoet, daar zijn ze 
getrouwd, met hun bergschoenen nog aan. Ze 
wonen in Milaan, waar vader een baan heeft, 
die hem niet goed bevalt. Het hele leven knaagt 
aan de vader, nooit is hij blij en spraakzaam is 
hij ook niet. De moeder, een sociale vrouw die 
veel meer in het leven staat, vindt een krakke-
mikkig berghutje dat ze voortaan iedere zomer 
huren en waarvandaan de vader heftige berg-
wandelingen maakt, daarbij zijn zoon mee-
slepend, die dat haast niet volhoudt en op een 
gegeven moment ook kapt met dat gezwoeg 
op haast onmogelijk beklimbare wanden. In 
het piepkleine, bijna verlaten dorpje vindt hij 
Bruno, die daar al zijn leven lang woont en 
koeien hoedt. Met Bruno sluit hij een innige 
vriendschap, Bruno leert hem van alles over de 
bergen, de overweldigende natuur, die in één 
klap of sluipender wijs noest gebouwde neder-
zettingen weet weg te vagen. Pietro breekt met 
zijn vader,  gaat vooral andere bergen bezoe-
ken in Nepal en Tibet. Intussen hebben vader 
en moeder contact met Bruno gehouden, heb-
ben hem zelfs door laten leren. Dan overlijdt 

de vader plotseling en 
in zijn testament laat 
hij een ruig stuk grond 
na met een vervallen 
berghuis erop, in de 
buurt van hun oude 
zomerlocatie. Bruno 
moet hem helpen dat 
op te knappen. In een 
heel mooi deel van het 
boek doen ze dat ook 
met zijn tweeën, Pietro als knecht, en op de 
manier zoals dat eeuwenlang al is gedaan in 
die streek. Van zijn moeder heeft hij gehoord, 
welk drama ten grondslag lag aan het moeilijke 
karakter van zijn vader en aan hun huwelijk. 
Intussen heeft hij ook de oude klimkaarten van 
zijn vader gevonden en probeert alle wande-
lingen die hij gemaakt heeft na te lopen, waar-
bij hij in logboeken ook kleine zinnen van zijn 
vader vindt. Het knappe van het boek is dat het 
met simpele bewoordingen je haast aan den 
lijve laat voelen hoe groot en machtig die ber-
gen zijn, je ziet haast ieder plantje, mosstukje, 
ondergronds bergstroompje voor je. Hoe het 
gaat met de twee vrienden, de een die altijd 
op de berg is gebleven en de ander die telkens 
weer vertrekt is ook een aan natuurwetten ge-
hoorzamend noodlot.  Het is een boek als een 
kleinood, zoals je maar af en toe tegen komt. 
Een boek om cadeau te geven, aan anderen, 
maar vooral aan jezelf.

Zoals steeds meer mensen weten is er elke 
dinsdagochtend van 10 tot 12 uur de Buurt-
kamer, gezellig komen ‘buurten’ in het 
Dorpshuis. Ik had me opgegeven om bij 
toerbeurt mee de draaien als ‘gastheer’. Ik 
moet eerlijk zeggen dat ik niet verwacht had 
dat het zo’n succes zou worden. Dit voorziet 
dus duidelijk in een behoefte. Kopje koffie 
of thee en gezellig kletsen met dorpsgenoten 
waarbij inmiddels Vreelanders uit Egypte, 

Syrië en de Filippijnen -om maar een paar 
geboortelanden te noemen- ook actief mee-
doen. Erg leuk allemaal. Kaarsen op tafel. 
Regelmatig neemt iemand iets lekkers van 
huis mee. Ik kan niet wachten om begin de-
cember mijn citroentaart te laten proeven. 
Als u inmiddels een beetje nieuwsgierig 
bent geworden, kom ook eens een kijkje ne-
men en neem uw buren en vrienden mee. 

Tot dinsdag. Hans Bots

Lezers schrijven  
Elke dinsdagochtend Buurtkamer

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

Op maandagmiddag 11 december is de laat-
ste bingo van 2017 voor senioren in Vree-
land. Het zal een feestelijke december bijeen-
komst worden en zoals altijd gaat het niet om 
de grote prijzen. Elkaar ontmoeten en een 
leuke middag meemaken zijn veel belangrij-

ker. Dorpshuis Vreeland, Fetha 16. Inlopen 
kan vanaf 13.30 uur en om 14:00 uur zal de 
Bingo starten. Deelname € 6, - voor 2 setjes 
van 8 rondes, inclusief een drankje. 
Inlichtingen bij Welzijn Stichtse Vecht, 
Marijke Boot, e-mail: m.boot@welzijnsv.nl, 
tel. 0346 – 290710. 
Zie ook www.welzijnstichtsevecht.nl.

Bingo in Vreeland 
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Voor lange tijd rende ik drie keer per week 
mijn favoriete hardlooprondje het dorp uit 
via de Spoorlaan langs het kanaal tot aan 
Drogenbroek en weer terug. Mijn rondje met 
beide benen aan de grond.

In de aanblik van de weilanden en het kleine 
witte huisje in het weiland vond ik een weer-
spiegeling van zo’n zelfde weggetje aan de an-
dere kant van Vreeland, waar ik zo’n 27 jaar 
geleden kwam te wonen….

Italië
Drie jaar daarvoor werkte en woonde ik in 
Italië waar mijn voorliefde voor dit land be-
gon. De passie van de Italianen voor hun ei-
gen cultuur trof mij enorm. Daar waar wij 
Nederlanders ons hier niet zo in uiten, doen 
de Italianen dit juist wel. Chauvinisme, het 
trots zijn op de eigen cultuur en het willen be-
houden daarvan, mooi vind ik dat; dat maakt 
de verschillen, de wereld zo kleurrijk, divers 
en interessant. Zoveel kleuren, geuren, tonen, 
smaken, uitingen…

KLM
Terug in Nederland was dat gevoel bij mij 
aangewakkerd en ben ik gaan vliegen voor 
onze nationale KLM. Een ontmoeting op een 
vlucht naar Los Angeles bracht mij vanuit de 
Zaanstreek naar Vreeland en sindsdien vlieg 
ik vanuit ons kleine dorp de wereld over. KLM 
is een prachtig dynamisch bedrijf, nu doe ik 
bijvoorbeeld mee aan een proef met een nieuw 
Business Class-programma op twee bestem-
mingen. Het is nooit saai.
Vliegen doet beseffen dat de wereld groot is; 
zoveel bestemmingen, soms enorm lang vlie-
gen en ver weg….  Zo’n grote wereld, en toch 
blijken de lijntjes ineens heel kort en is de we-
reld toch weer héél klein. De aanleiding voor 
dit stukje is hier een voorbeeld van; een collega 
op mijn laatste vlucht naar Bangkok kende ie-

mand uit Vreeland die ik ook wel kende.  Bij 
terugkomst op mijn hotelkamer las ik een be-
richtje met uitnodiging voor dit rubriekje van 
deze dorpsgenote. Mijn collega had hierover 
niet gecorrespondeerd, een en ander bleek 
puur toeval! Zo kom ik ook weleens ‘vliegende’ 
dorpsgenoten aan de andere kant van de we-
reld tegen…

Best of both worlds
Een lievelingsbestemming met KLM heb ik 
niet echt; elk rondje dat ik op onze aardbol 
maak, iedere bestemming heeft iets moois. 
Juist ook bestemmingen die ik niet uitkies, 
maar waar ik gewoon naar toe wordt gestuurd, 
verrassen mij juist dan. Overal doe ik wel iets 
cultureels. Ik verdiep me in de historie en re-
cente gebeurtenissen van daar waar ik naar 
toe ga. Ik kijk, proef, ruik, absorbeer, verdiep 
mijzelf, lees, verbaas me en ben even helemaal 
van de wereld. Een mind-reset, waar ik terug 
in Vreeland weer op kan teren. En juist dan ge-
niet ik weer zo extra van wat ik thuis heb: mijn 
gezin met zonen Nelson (19) en Melle (14) en 
mijn fijne man Floris.

De liefde voor Italië is altijd gebleven. 
Nederland en Italië in de toekomst hope-
lijk ook qua wonen, half hier, half daar. Een 
rondje Vreeland-Italië en af en toe een beetje 
vliegen… voor mij het beste van alle werelden.

Het favoriete rondje 
van: Jeanette Honing

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

Beste Vreelanders, 
tijdens en na  de intocht van Sinterklaas: 
patat, kroketten en frikadellen te koop 
in het Dorpshuis!

Mijn naam is Aniek van der Giessen. Ik ben 
16 jaar, woon in Vreeland en zit in 5 VWO. 
In februari 2018 ga ik twee weken met 20 leer-
lingen naar Oeganda om vrijwilligerswerk te 
doen. De reis wordt georganiseerd door Be 
More in samenwerking met mijn school. In 
Oeganda bezoek ik drie projecten waarbij ik 
activiteiten onderneem met (gehandicapte) 
kinderen van een basisschool, waterputten 
help bouwen, mensen in de community be-
zoek en help waar nodig, en koffieplanten help 
planten bij ‘inkomst generende’ projecten. Bij 
het laatste project praat ik met straatkinderen, 
gehandicapte kinderen en meisjes die slacht-

offer zijn geweest van seksueel misbruik. Om 
deel te mogen nemen aan deze reis moet ik € 
2.500,- ophalen voor de vrijwilligersprojecten 
in Oeganda. Daarvoor nodig ik u uit om op 9 
december tijdens de kerstmarkt mijn kraam-
pje te bezoeken en overheerlijke truffels te ko-
pen. Op deze wijze sponsort u de projecten in 
Oeganda die ik bezoek.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de 
kerstmarkt te bezoeken dan kunt u mij ook 
sponsoren door een bijdrage te storten op 
bijgaand rekeningnummer: NL 18 RABO 
3182176978 t.n.v A.M.P. van der Giessen 
o.v.v. bijdrage Oeganda. Alvast hartelijk dank!

Sponsoractie voor Oeganda

Gerard Versteeg en Renate Vermeijs van 
MonumentIn zijn onlangs met hun gezin naar 
Loosdrecht verhuisd. Zij hebben inmiddels 
het bedrijf uitgebreid met een nieuwe ‘poot’: 
OntwerpIn. Zij zijn nu echt uit hun jasje gegroeid 
in hun kantoor op de Breedstraat, dus het be-
drijf verhuist binnenkort ook naar Loosdrecht 

naar een nieuw kantoor, achter hun monumen-
tale boerderij aan de Nieuw Loosdrechtsedijk. 
Zowel Gerard als Renate hebben zich vaak 
vrijwillig ingezet voor Vreelandse activiteiten. 
Ondanks hun verhuizing zullen zij nog regel-
matig te zien zijn in Vreeland en blijft het dorp 
altijd een warm plekje in hun hart houden. 

MonumentIn breidt uit en verhuist
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Broodaanbieding
Maandag t/m donderdag 

(wit, bruin, volkoren)

3 broden € 5,60
4 broden € 6,85
5 broden € 8,05

 webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

 

Telefoon 0294-251220
Overmeerse weg 4

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

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

Filmhuis Loenen heeft als doel om goede films 
te vertonen, waar je na afloop over door kunt 
praten. Op vrijdagavond 24 november draait de 
italiaanse film ‘Perfetti Sconosciuti’ (‘Volmaakte 
vreemden’). Grote delen van onze wereldbevol-
king zijn inmiddels zo’n beetje vergroeid met de 
smartphone. Deze verslaving leidt tot extreme 
situaties, waar ook fervente bioscoopgangers 
zich ongetwijfeld aan ergeren.
Als je een restaurant binnenloopt hebben negen
van de tien eters een mobieltje naast het bord 
liggen. De mobiele telefoon is niet meer weg te 
denken uit onze moderne maatschappij, maar 
mensen vergeten weleens dat hun hele privé-
leven er inmiddels in terug te vinden is.
Daar kom je pas achter als je het stukje tech-
niek verliest. Het apparaatje voedt ook nog 
eens de vermoedens dat iedereen wel iets te 

verbergen heeft. 
Voor een groep 
Italiaanse vrienden 
is het tijd voor een 
test. Hoe goed ken-
nen ze elkaar eigen-
lijk? Want lukt het 
ze om tijdens een 
etentje elk gesprek 
met luidspreker aan 
te beantwoorden en 
elk mailtje, sms’je of 
appje hardop voor te lezen en te beantwoorden?
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 gra-
tis, maar een bijdrage om de kosten te dekken 
wordt gewaardeerd. Na afloop is er een hapje en 
drankje. www.vechtenangstelkerk.nl.

De Raad van Kerken Loenen/Vree-
land organiseert op woensdag 29 no-
vember weer ‘Aan Tafel’: een maaltijd 
vanaf 17.30 uur tot 20.00 uur in Stu-
dio Idee (in wooncentrum ’t Nieuwe 
Kampje) aan de Driehovenlaan. 

Iedere alleengaande inwoner van 
Loenen, Vreeland, Loenersloot en 
Nieuwersluis is van harte welkom. 
Indien nodig kunt u gehaald en gebracht wor-
den en houden we rekening met dieetwensen. 
De maaltijd kost slechts € 6,50 voor drie gan-

gen inclusief koffie of thee. 
Belangstelling? Geef u op bij Maaike van 
Schaik (0294-233385). 

Aan Tafel in Studio Idee te Loenen

Filmhuis Loenen

Sinds half september zijn Herman van der 
Hout en Lanny Olie in Nigtevecht, Vreeland 
en Loenersloot actief als afvalcoach. Zij zetten 
zich in om de invoering van de nieuwe inza-
meling van huishoudelijk afval in de gemeente 
te begeleiden. De afvalcoaches geven voorlich-
ting over het hoe en waarom en dragen bij om 
de mensen enthousiast te maken voor het om-
gekeerd inzamelen.

Herman van der Hout heeft binnen een an-
dere gemeente al eens een zwerfafvalproject 
gedaan en is nu dan afvalcoach in o.a. Vree-
land: “Mijn taak als afvalcoach is een mooi 
vervolg op het zwerfafvalproject. Beter schei-
den van afval is goed voor het milieu én goed 
voor de portemonnee! Wij horen vaak dat er 
grofvuil en huisvuil naast de nieuwe contai-
ners geplaatst worden en dat de buurt daar-
door vervuilt. Ik ga de buurten in om op te 
ruimen en (samen met de buurt) uit te zoe-
ken wie dat doet en waarom. Werkt de con-
tainer wel naar behoren, zat hij misschien 
vol? Dan is in overleg met de ophaaldienst 
een oplossing gauw gevonden. Misschien 
heeft de bewoner geen pas voor restafval 
en kan ik de aanvraag verzorgen. Het con-
tact met de bewoners is voor mij het leukste 
aspect van het werk. Net als het vinden van 
praktische oplossingen bij problemen, sa-
menwerken en verbinden!”
Lanny Olie is opgegroeid in Loosdrecht en 
woont nu in Arnhem. “Sinds een jaar ben ik 

samen met Herman actief als afvalcoach in 
de gemeente Renkum en deze ervaring gaan 
we nu binnen Stichtse Vecht inzetten. Het 
leukste vind ik de diversiteit van het werk 
en het contact met de mensen. In dit contact 
gaan we voor het hoogst haalbare: mensen 
bewust maken van de noodzaak om afval te 
scheiden.”
Ze hebben er allebei veel zin in. Hun motto 
is dan ook: “Met elkaar kunnen we afval-
bergen verzetten en met elkaar houden we 
de buurten schoon en netjes!” Heeft u vra-
gen of advies nodig op het gebied van afval 
scheiden? Lanny en Herman staan u graag te 
woord. Het telefoonnummer van Lanny is 06 
58076183. Haar e-mail adres is: Lanny.Olie@
stichtsevecht.nl. Herman kunt u bereiken op 
06 83980469 of via de mail: Herman.van.der.
Hout@stichtsevecht.nl.

Afvalcoaches helpen bij 
‘omgekeerd inzamelen’
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Wist u dat…
Staatsloten ook bij de Dagwinkel te koop zijn?

Wij dagelijks boodschappen ook gratis aan huis leveren?
Bestellingen via www.vreeland.lekkermakkelijk.nl 

of telefonisch 0294-231514

De Dagwinkel iedere week extra aanbiedingen heeft?
Kijk op www.vreeland.lekkermakkelijk.nl, 

de folder of gewoon in de winkel…

LEKKER MAKKELIJK BIJ 
DE DAGWINKEL IN VREELAND!

Volg ons op facebook

Graag tot ziens bij
 Dagwinkel Aloys Hageman

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

Dieuwer Elema
ook in de Broedplaats Vinkeveen.

info@dieuwerelema.nl

www.creatievetherapiedieuwerelema.nl

Praktijk voor Creatieve Therapie 
en Kinderatelier

Zoals u ongetwijfeld inmiddels weet is Vreeland 
ontstaan bij kasteel Vredelant. Helaas bestaat 
dit kasteel sinds het begin van de 16de eeuw 
niet meer, maar er zijn nog diverse kastelen in 
de buurt die wel de tand des tijds overleefd heb-
ben. De vorige maand was kasteel Loenersloot 
aan de beurt, deze maand Nijenrode. 

Als eerste Nijenrode. Dit kasteel is weliswaar 
niet openbaar toegankelijk, maar de tentoon-
stellingen van het Art Fund Nyenrode die in 
het Albert Heyngebouw te zien zijn, zijn wel 
op afspraak te bezoeken of bij rondleidingen 
die het Vechtstreekmuseum organiseert. De 
eerstvolgende is op a.s. zondag 26 novem-
ber. Ook worden er regelmatig rondleidingen 
door het park gehouden door IVN.
Nijenrode is rond 1270 gebouwd door Splinter 
van Ruwiel op een nieuw ontgonnen, gerooid 
terrein (‘Nye Rode’) aan de Vecht bij Breuke-
len. Het was een van de circa twintig kastelen 
die in deze periode, halverwege de 13de eeuw, 
verrezen langs de Vecht en de Angstel in de 
strijd tussen de bisschop van Utrecht en de 
graven van Holland, tussen wiens gebieden de 
Vecht als een grensrivier stroomde. De rivier 
was, als zijtak van de Rijn en stromende naar 
het Oer-Ij, een zeer belangrijke transportader 
die al ten tijde van de Romeinen intensief be-
varen werd. De ligging aan de oever van deze 
rivier was dus erg strategisch. 
Het kasteel werd diverse malen belegerd en 
beschadigd en weer opgebouwd. In 1673, het 

Nederlandse Rampjaar waarin een groot deel 
van de Vechtstreek in brand gestoken werd 
door de Fransen moest ook Nijenrode het 
ontgelden. Net als bij andere verwoeste kas-
telen in de Vechtstreek het geval was, kon of 
wilde de eigenaar de wederopbouw van zijn 
bezit niet financieren en hij zette de ruïne 
in de verkoop. Een aantal kooplieden die in 
deze Gouden eeuw hun fortuin had gemaakt, 
de ‘nouveau riche’ uit Amsterdam, zag in de 
aankoop van deze adellijke bezittingen een 
uitgelezen kans hun status te vergroten. Zij 
verbouwden de verwoeste kastelen tot gerief-
lijke buitenplaatsen. De ruïne van Nijenrode 
werd in 1674 gekocht door de puissant rijke 
koopman Johan Ortt. Hij restaureerde het 
kasteel volledig. 

Rond 1900 werden kasteel en park geveild. 
Koffiehandelaar Michiel Onnes redde het en-
semble en startte een grootscheepse verbou-
wing om het kasteel in oude luister te herstel-
len. De foto uit 1905 laat het kasteel in de oude 
staat zien. Wat een verschil met de nieuwe 
foto! Onnes  bouwde niet alleen een poortge-
bouw en een koetshuis in neo-renaissancestijl 
maar brak het linkerdeel van het kasteel (de 
stallen) af en bouwde de huidige donjon hele-
maal opnieuw op met oude stenen. Ook kreeg 
de klokkentoren zijn bekroning met carillon 
terug. Zo kreeg Nijenrode het uiterlijk dat het 
vandaag de dag nog heeft. 
                                                              J.J.

Kasteel Nijenrode

Nijenrode Nu

Kastelen Vroeger 

Kasteel Nijenrode



December cadeautip:
het Vreelandboek

Te koop bij de Dagwinkel

www.hetvreelandboek.nl

€20
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Bijgaand bericht stond in de Gooi en Eemlan-
der van 8 november j.l. Een Vreelandse dame 
is onlangs met gladde praatjes opgelicht en 
betaalde een man die zich uitgaf als de nieuwe 
eigenaar van een nabijgelegen maar nog niet 
opgeleverd huis € 45,- om met de trein naar 
huis te kunnen. De man bleek een notoire op-
lichter die ook in Hilversum een aantal slacht-
offers heeft gemaakt. “Over dat geld komen 

we wel heen, maar die vieze smoesjes!” was de 
reactie van onze dorpsgenote. 

Opgelicht

Het is inmiddels een mooie traditie geworden: 
de Brugborrel om het einde van het vaarseizoen 
in te luiden: de dag dat de brug niet meer dage-
lijks bediend wordt. Ook dit jaar was het weer 
oergezellig met meer dan 40 Vreelanders, jong 

en oud en al of niet met hond, en ook een aantal 
brugwachters, zelfs van het Hemeltje. Iedereen 
had weer wijn, bier, knabbels, balletjes etc. mee-
genomen.  Ter verhoging van de feestvreugde 
bood De Nederlanden een grote schaal warme 
bitterballen aan, die erin gingen als koek, zo 
borrelend om de drie vuurkorven. 

Gezellige brugborrel

DOS Vreeland heeft zich afgelopen zomer 
ingezet op het parkeerterrein van het His-
torisch festival. Met vrijwilligers hebben 
we ervoor gezorgd dat iedereen netjes in de 
rijen parkeerde om zo alles in goede banen 
te begeleiden. In ruil voor deze helpende 
handen overhandigde Tijmen Zeldenrijk van 
het Historisch Festival een nieuwe wedstrijd 
springplank aan DOS. Een geweldige aan-
winst, want de springplank is voor turners 
een officieel onderdeel op de wedstrijden 
en nu kan daar in de eigen hal op geoefend 
worden. Ook de recreanten en freerunners 
hebben er veel plezier van. Met een juiste 
springtechniek kan je nog beter springen en 
de vetste salto’s maken!

Springplank voor DOS

Op Sint Maarten, 11 november, klonken 
overal in het dorp kinderstemmen die Sint 
Maartenliedjes zongen bij de deuren in de 
hoop op iets lekkers. Ook pannenkoeken-
huis Noord Brabant en De Nederlanden ver-
welkomden de kinderen. Gelukkig was het 

droog, veel mensen werden ver-
blijd door de liedjes en de kinde-
ren door hun lekkers. Helemaal 
win-win dus. 

Sinte sinte Maarten...

Monument 
in

 Monument in
hét restauratie adviesbureau

Breedstraat 17
3633 AX Vreeland

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