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Van de redactie
November was nog maar ‘koud’ begonnen toen in Vree-

land al diverse hartverwarmende gebeurtenissen plaats-

vonden. De vuurkorven van de brugborrel gloeiden nog 

lang na en terwijl de een zich in de grote Kerk in vervoering 

raakte door de magische klanken van Podium Vree(md)

land nestelde de ander zich vorstelijk bij de CO2-arme 

haard van De Nederlanden. Dappere kindjes trotseerden 

de regen met hun liedjes voor Sint Maarten en ook juffen 

en meesters van de CSV lieten vurig van zich horen. Lees 

ook over de ‘natjes en droogjes’ van de Vreelandse wad/

watlopers, de nieuwe buren op het Sluisje en hoe dorpsge-

noten Richard en Frederike hun dromen leven met dochter 

Quirine. Bart de Veer won de ‘Nacht van Woerden’ en in 

‘Vroeger en Nu’ graven we onder de grond van Greif naar 

het verleden. Een levende legende een warm hart toedra-

gen, en liever toch naar de Kerstmarkt gaan? Lees hoe dat 

kan en over nog veel meer in deze hartverwarmende editie!
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Deze maand is er iets nieuws begonnen bij de 
Vreelandse basisschool CSV Ridderhof: het ate-
lieronderwijs. Gedurende vier woensdagmiddagen 
in november en december krijgen alle kinderen van 
groep 1 tot en met groep 8 een uur lang les in een 
creatief vak. 

Ouders, opa’s en oma’s, dorpsgenoten en eigen 

leerkrachten geven les in een ander vak dan de 

traditionele schoolse vakken zoals taal, spelling en 

rekenen. De school wil kinderen daardoor graag in 

aanraking laten komen met meerdere vakken en 

technieken, waarbij ook een beroep wordt gedaan 

op de zogeheten 21e-eeuwse vaardigheden zoals 

creatief en kritisch denken, samenwerken, proble-

men oplossen en zelfregulering.  

Woensdag 13 november was de eerste editie van 

het aterlieronderwijs en waren er vele gemengde 

groepjes kinderen geconcentreerd aan het werk 

met hun nieuwe vak. Bij de kleuters was er bijvoor-

beeld kinderyoga, vilt maken, een bouwles en een 

lied maken. De middenbouw ging aan de slag met 

pompon maken, dans ontwerpen, schilderen, knuf-

fel naaien, maskers maken of kledingstuk ontwer-

pen. Bij de bovenbouw werd onder andere gebreid, 

getimmerd, geprogrammeerd en gezelschapsspelle-

tjes gespeeld en gingen er kinderen freerunnen, een 

verhaal maken en was er een les over een duurzame 

school. Er hing een hele geconcentreerde en vrolijke 

sfeer in de school, de kinderen en hun begeleiders 

waren duidelijk aan het genieten. 

Lees verder op pagina 6

Nieuw op CSV Ridderhof: Atelieronderwijs

Op vrijdagavond 15 november kwamen circa 50 
betrokken Vreelanders naar het Dorpshuis om de 
thema-avond van de Dorpsraad bij te 
wonen. 

De aanvangstijd, 19.00 uur, samen 

met het aanbieden van oppas, was een 

experiment om ook jonge ouders de 

mogelijkheid geven aanwezig te zijn. 

Sanderijn (14), Fauve (14), Kars (11) en Lieuwe (6) 

vermaakten zich prima terwijl de ouders zich bogen 

over de toekomst van Vreeland. Aan de 

orde kwamen de verkeersoverlast van 

Schiphol, de vaarverbinding met de 

Loosdrechtse plassen, de levensbesten-

digheid van ons dorp, de N201 en laag-

hangend fruit. Met het laatste bedoelde 

voorzitter Ewald van den Hout goede 

ideeën van bewoners die snel uitge-

voerd kunnen worden. Het vliegver-

keer van Schiphol is inmiddels ook 

in Vreeland een item. Al snel bleek 

dat veel Vreelanders last hebben van 

laag overgaande vliegtuigen. Maar 

ook van militaire helikopters. 

Volgens Dorpsraadlid Willem de 

Kock is geluidsoverlast deels afhan-

kelijk van de windrichting en van 

het afsluiten van startbanen, zoals de 

Zwanenburgbaan. 

Lees verder op p. 14

Thema-avond Dorpsraad goed bezocht

GRIEPVACCINATIE
DINSDAG 26 november 2019  

16.00 UUR – 18.00 UUR

PRAKTIJK DR. KLEVER
MAARTENPLEIN 11 VREELAND

Pannenkoekenhuis Noord-Brabant door Karel Kammeijer

Bericht 
van de 

Dorpsraad

29 november: handen uit de mouwen
De knotwilgen langs de Spoorlaan zijn de 

afgelopen twee jaar weer flink gegroeid. 

Het is tijd om de ‘even’ bomen te snoeien. 

Op vrijdag 29 november is het weer zover. 

Verzamelen vanaf 13.30 uur bij het begin 

van de Spoorlaan of bij het Tolhuisje.

Neem kapmessen, takkenzagen en tak-

kenscharen mee. Ook stevige trapjes zijn 

welkom. Heb je zelf geen gereedschap? 

Geen nood, wij zorgen voor extra tak-

kenzagen en snoeischaren. Tijdens het 

snoeien is er koffie en thee. Na afloop zijn 

jullie welkom om nog iets te drinken in 

het Tolhuisje bij Reinko en Geesje. En….

met hoe meer we zijn, hoe eerder we aan 

de borrel kunnen! Dus: zien wij je ook?
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Colofon

Huisarts Vreeland 
P.H. Klever. Tel.: 0294-231410, 
bereikbaar ma. t/m vr. van  8.00- 17.00 uur
Voor acute medische zorg tijdens praktijkuren tel.: 
0900-1515. Buiten openingstijden tel.: 0900-9359 
(Huisartsenpost Gooi en Vechtstreek).
Zie website huisartsenpraktijkvreeland.nl
Gemeente Stichtse Vecht 
tel.: 0346 25 40 00/ www.stichtsevecht.nl 
Open: ma t/m vr 09.00-12.00 uur
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 Dennis de Jong, Ruiterstraat 5, 3633AV, 
Vreeland, info@dorpsraadvreeland.nl
www.dorpsraadvreeland.nl
Dorpshuis Vreeland 
tel.: 0294-234 750 www.dorpshuis.nl
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

Open van 07.00 uur tot 20.00 uur. 
Onze service-uren zijn op ma, di, woe, van 13.00-
17.00 uur, vrijdag van 13.00-20.00 uur en op 
zaterdag van 11.00-15.00 uur.

Belangrijke telefoon-
nummers en adressen

Agenda
23 nov. Intocht Sinterklaas, 16.00 uur, Van Leerbrug

26 nov.  Buurtkamer, 10.00-12.00 uur, Dorpshuis

29 nov. Wilgen knotten Spoorlaan, 13.30 uur

2 dec. Ontwerpatelier N201, Dorpshuis, 15.30-17.30  

 en 19.00-21.00 uur

3 dec. Buurtkamer, 10.00-12.00 uur, Dorpshuis

5 dec. Sinterklaas jarig

7 dec. Kerstmarkt, 15.30-19.30 uur

10 dec. Buurtkamer, 10.00-12.00 uur, Dorpshuis

10 dec. Ophaaldag PMD container (oranje bak)

15 dec.  ‘Hout’concert OrveO, 15.00 uur, 

 Pauluskerk Breukelen

17 dec. Buurtkamer, 10.00-12.00 uur, Dorpshuis

19 dec. Ophaaldag GFTafval (bruine bak)

21 dec. Ophaaldag oud papier (blauwe bak)

24 nov.  ds. Rinzema (Laren)

1 dec. ds. B. Woord (Almere)

8 dec. ds. Mourik Geluk (Utrecht)   

15 dec.  pastor Flantua (Loenen)        

22 dec.  ds. K. Vos (Naarden)

24 dec.  Kerstnacht 22 uur ds. K. Vos     

25 dec.  Kerstochtend ds. Rinzema  

29 dec. ds. Lotterman (Utrecht)

Oud en nieuw geen dienst.         

Kerkdiensten

Gezondheidscollectief 
Vreeland
Fetha 3

* 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

Unieke tekeningen
Vreeland nu te koop
Geniet u ook elke maand zo van de prachti-

ge ‘Vreeland-cartoon’ op de voorpagina van de 

Vreelandbode door kunstenaar Karel Kammeijer? 

Prachtige inkttekeningen die zeer gedetailleerd een 

straat of huis weergeven. Deze tekeningen zijn nu 

ook te koop in een gesigneerde druk (limiet van 30 

stuks van 20 x 20 cm) à € 50,-. Een mooi cadeau 

voor iedereen die geniet van de schoonheid en de 

sfeer van Vreeland. 

Bestellen kan via kdkammeijer@hotmail.com.

Kijk ook op www.kdkammeijer.com.
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Fascinerend en prachtig, dat was het eerste concert 
in de nieuwe concertreeks van Podium Vree(md)-
land zondag 10 november. Het was de wereldpre-
mière van de Goldberg-variaties van J.S. Bach in 
een uitvoering door twee marimba’s en een vi-
brafoon, bespeeld door Rachel Zhang, Laurent 
Warnier en Fumito Nunoya. 

Peter Prommel, slagwerker bij het Nederlands 

Blazersensemble en al 34 jaar docent aan het con-

servatorium in Amsterdam, tekent voor de in-

vulling van de concertreeks. Met zijn uitgebreide 

netwerk in de muziekwereld levert dat steeds een 

uitermate kwalitatief en verrassend concert op, 

met soms muziek uit andere werelddelen of op 

muziekinstrumenten die minder bekend zijn bij 

het grote publiek. De marimba’s en de vibrafoon 

bleken een soort hele grote xylofoons te zijn, met 

een onnavolgbaar en bijzonder geluid dat vaak op 

een orgel leek. 

Verdriet omgezet  in muziek
In zijn inleiding lichtte Prommel de Goldberg-

variaties van Bach toe: 23 korte stukken die hij 

schreef na het overlijden van zijn zoon, om niet 

gek te worden en bezig te blijven. Emoties als 

verdriet, woede, chaos en berusting waren goed 

voelbaar in de muziek. Met in iedere hand twee 

stokken speelden de musici vlekkeloos en bezield. 

“Hoe doen ze het?” vroeg iedereen zich af, zo moei-

lijk zag het bespelen van deze instrumenten er uit. 

Het applaus na afloop hield niet op en tekende het 

grote enthousiasme van de toehoorders. Na afloop 

bedankte Juliette Jonker, relatiebeheerder van het 

Cultuurfonds Stichtse Vecht - dat deze concerten 

deels subsidieert - de organisatoren, de Sterren 

van Vreeland, voor hun grote inzet voor het dorp. 

Ook Peter Prommel werd bedankt voor het in con-

tact brengen van het publiek met deze bijzondere 

muziek en natuurlijk werden de musici bedankt. 

Daarna kon iedereen napraten en nagenieten bij 

de borrel in het koor. 

Het volgende concert in deze serie is op zondag 19 

januari, daarna op 15 maart. Zet het in de agenda, 

want u zult gegarandeerd een bijzondere en verrij-

kende middag hebben.

De Werf 4- , Loenen a/d Vecht, 0294 - 23 22 40

elektrawerken, loodgieterswerkzaamheden,

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

Graag Gedaan! Nu ook in Vreeland
Vreeland heeft er per 1 november jl. een nieuwe 
voorziening bij. En dat allemaal dankzij het ini-
tiatief van onder andere Dieuwer Elema van de 
Buurtkamer (Sterren van Vreeland initiatief) en 
Herman Oggel van de Dorpsraad. Dieuwer: “We 
willen de zorg als het ware oprekken. Er voor el-
kaar zijn in ons dorp en elkaar begeleiden als dat 
nodig is. Ik las in de Vechtstroom een artikel over 
het initiatief Graag Gedaan in Breukelen dat al-
weer 40 jaar bestaat. Herman en ik hebben drie 
gesprekken gevoerd met deze organisatie en sinds 
1 november kunnen ook Vreelanders een beroep 
doen op Graag Gedaan.”

Voorwaarde van Graag Gedaan in Breukelen was 

dat Vreeland zelf voor vrijwilligers zou zorgen. 

Inmiddels is dat ook gelukt. Dieuwer: “We heb-

ben 10 aanmeldingen van Vreelanders, waaronder 

twee jonge vrouwen. Dat is geweldig natuurlijk. 

Wie hulp en begeleiding nodig heeft kan een te-

lefoontje plegen - 0346-263800 - met de centrale 

in Breukelen en vervolgens gaan wij aan de slag. 

Bellen kan tijdens het spreekuur op maandag, 

woensdag en vrijdag tussen 9.00 en 10.00 uur. 

Iemand van de werkgroep is dan aanwezig in het 

kantoor van Graag Gedaan.” Gerda Emke, coördi-

nator van Graag Gedaan Breukelen is bereikbaar 

via graaggedaan1a@gmail.com. 

Eenvoudige diensten
Graag Gedaan probeert te helpen in situaties waar-

in andere instellingen, familie of vrienden die mo-

gelijkheid niet hebben. Het gaat om eenvoudige 

diensten, alleen overdag en niet in het weekend, 

zoals:

-  Begeleiding van ouderen of alleenstaanden bij 

een ziekenhuisbezoek of – opname,

-  Begeleiding van mensen die minder goed ter been 

zijn, naar de dokter, fysiotherapeut, kapper enz.

- Een boodschap doen voor een zieke of bejaarde,

- Kleine karweitjes in en om het huis, 

-  Informatie geven en verwijzen naar andere or-

ganisaties. 

Bij het vervoer per auto betaalt de hulpvrager een 

vergoeding van 35 cent per kilometer aan de vrij-

willige chauffeur én de eventuele de parkeerkosten. 

Oproep Buurtkamer
Dieuwer doet nog graag een oproep voor de 

Buurtkamer. “Het initiatief was indertijd voor jong 

en oud, nieuwe Vreelanders en onze statushou-

ders. We merken dat er nu voornamelijk senioren 

komen op dinsdagochtend. Het zou leuk zijn als 

meer dorpsgenoten hun weg naar het Dorpshuis 

op dinsdagochtend tussen 10 en 12 uur weten te 

vinden.”

Podium Vree(m)land: magische klanken
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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

Renate Vermeijs & Gerard Versteeg
Nieuw-Loosdrechtsedijk 16 
1231 KX Loosdrecht

Monument in
info@monumentin.nl / www.monumentin.nl
035-208 02 63 / 06-152 38 787 

Ontwerp in 
info@ontwerpin.nl / www.ontwerpin.nl
035-208 26 34 / 06-152 46 460

 

Voetreflextherapie

* oplossen van klachten
* meer rust in je hoofd
* betere nachtrust
* minder stress

Kerkplein 2   06-22984224

www.lokaalzuid.nl

0294230230 | 0654207354

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

In de huiskamer hangen zo’n honderd kaarten en 
het dressoir staat bomvol cadeautjes voor de vier 
weken oude Quirine. Met haar geboorte is een 
grote droom van de ouders, Richard van Monsjou 
(38) en Frederike Gathier (31), uitgekomen. 

Veel Vreelanders kennen Frederike van haar 

sportlessen: ‘Fit met Fre’. Drie keer per week is 

ze op verschillende plekken in het dorp te vinden 

om zowel de mannen als vrouwen in Vreeland 

weer fit te krijgen. Ook Richard is geen onbeken-

de, al was het maar omdat zijn vader altijd heraut 

was op Koningsdag. Inmiddels heeft hij zijn va-

der Lodewijk opgevolgd als lid van het Oranje-

comité. De kans is groot dat hij bij de komende 

Koningsdag ook als heraut te zien is. 

Schooltijd in Vreeland
Richard en Frederike hebben op dezelfde ba-

sisschool in Vreeland gezeten, maar ook op het 

Comenius in Hilversum. Richard: “Er zit zeven 

jaar verschil tussen ons, dus ik had in groep 8 nog 

geen belangstelling voor meisjes uit groep 1. We 

zijn eigenlijk pas echt met elkaar in contact geko-

men tijdens de sinterklaasintocht van 2016. Ik was 

gelijk verliefd op dat pietje dat ik boven in de mast 

heb gehesen.” 

Love is all there is
Richard maakte veel werk van Frederike en pak-

weg een maand later kwam de liefde van twee 

kanten. Richard: “Ik heb advies gevraagd aan mijn 

zus, hoe ik het met Frederike aan moest pakken. 

Ik moest het vooral rustig aan doen, maar wel 

van me laten horen.” Beiden hebben leuke her-

inneringen aan hun jeugd. Richard woonde op 

Oud Over en Frederike in Vreeland. Frederike: 

“In een dorp mag je al heel jong van alles alleen 

doen. Zelfstandig naar school, een rondje fietsen 

en lekker buitenspelen op het Maartenplein of op 

de boerderij. Dat gunnen we Quirine ook.”

Werken en sporten
Bij de DOS gym in Vreeland is de liefde voor be-

wegen en sport bij Frederike begonnen. Dat is 

uitgegroeid tot deelname aan de Europese- en 

Wereldkampioenschappen cheerleaden. Frederike 

studeerde aan de Academie voor Lichamelijke 

Opvoeding (ALO). Inmiddels geeft ze zelf part-

time les op de ALO én is ze bezig om haar mas-

ter psychologie te halen. Ze vertelt: “Sport heeft 

ook alles met psychologie te maken. Lichaam en 

geest zijn nauw met elkaar verbonden.” Richard 

is na zijn Hbo-opleiding Communicatiesystemen 

onder andere bij Cap Gemini en Van Lanschot 

terecht gekomen. Inmiddels werkt hij bij ABN-

AMRO Hypotheken als project portfoliomanager. 

Richard: “Ik werk 36 uur in vier dagen. Frederike 

gaat naar haar verlof weer aan de slag op de ALO 

en gaat door met haar sportles in Vreeland. De 

opvang voor Quirine is al geregeld. Onze families 

wonen in de buurt en willen ons graag helpen met 

oppassen.” 

Toekomstdromen
Op de vraag of het stel nog toekomstdromen heeft, 

denken ze diep na. Richard: “Ik wil ooit wel een 

eigen bedrijf opstarten, maar voorlopig kies is voor 

de stabiliteit van een vaste baan.” Frederike is dui-

delijk: “Eigenlijk is met de geboorte van Quirine 

mijn grootste droom uitgekomen.”

door Connie Lohuis

Richard van Monsjou en Frederike Gathier
‘Met Quirine is onze droom uitgekomen’

De voorbereidingen voor de Vreelandse kerst-
markt op 7 december zijn in volle gang. Naast alle 
feestelijke kramen waar u uw kerstinkopen kunt 
doen, zijn er ook dit jaar weer allerlei lekkere hap-
pen en drankjes te krijgen in de Breedstraat en 
Duinkerken. 

Bovendien heeft de organisatie van de kerstmarkt 

een aantal leuke activiteiten in petto voor de kin-

deren: zij kunnen kerstknutselen, een vrolijk rond-

je draaien in de zweefmolen en de allerkleinsten 

mogen in de kerststal komen luisteren naar mooie 

kerstverhalen. Jong en oud kun-

nen op de foto met de kerstman 

en zoals elk jaar wordt de gezellig-

ste kerstmarkt van de Vechtstreek 

weer opgeluisterd met live muziek. 

De kramen én de bar zijn van 15.30 

tot 19.30 uur open. U kunt bij de meeste kramen 

met pin betalen, maar niet bij allemaal, vergeet dus 

niet om contant geld mee te nemen. Houd voor het 

laatste nieuws over de kerstmarkt en speciale acti-

viteiten de Facebook pagina in de gaten. Toegang is 

gratis, graag parkeren op het Sperwerveld.

Kerstmarkt groter en gezelliger dan ooit
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THEO SCHUMACHER     .NL

MEESTERSCHILDER

Tel. 0294 - 23 09 61

ZAKELIJKE KERSTLUNCH OF KERSTDINER?

Met collega’s of familie kerst vieren? Dit kan bij ons al 

vanaf 06 december, dan zijn wij al in de kerststemming. 

Voor gezelschappen vanaf 10 personen hebben wij een kerst-

arrangement samengesteld, boekbaar van 06 december tot 

en met 23 december 2019 van dinsdag tot en met zondag.

KERSTLUNCHPAKKET

Ontvangst met een bruisend aperitief en amuses

Een 4 gangen lunchmenu du chef

Wijnen, plat of bruisend water, koffie servies

Een culinair Scanpan en recept cadeau mooi ingepakt 

t.w.v. € 89,- Prijs per persoon € 150,-

KERSTDINERPAKKET

Ontvangst met een bruisend aperitief en amuses

Een 4 gangen menu du chef

Wijnen, plat of bruisend water, koffie servies

Een culinair Scanpan en recept cadeau mooi ingepakt 

 t.w.v. € 89,- Prijs per persoon € 175,-

Natuurlijk kan dit ook in een privé omgeving plaatsvinden, 

onze private dining ruimte is € 275,- per boeking.

Reserveer nu! info@nederlanden.nl of 0294 23 23 26

Met een culinaire groet,  

Wilco & Caroline Berends

 Tel. 0294 23 23 26 www.nederlanden.nl

Maak een wandeling naar Loenen en drink een 
lekker kopje koffi e bĳ  Scharlei. Dorpsstraat 31. 

Open van 8.15-16.00 uur, 
Zaterdag van 09.00-16.00 uur. 
Zondag en maandag gesloten.

Voor alle lezers van de Vreelandbode is er een 
unieke kans om de levende legende Jane Goodall 
te ontmoeten. Vreelandse Margret van Gaalen zet 
zich sinds enkele jaren vrijwillig in voor Het Jane 
Goodall Instituut Nederland en vertelt over het 
bijzondere werk van Jane en hoe je haar op 7 de-
cember kunt ontmoeten:

Wie kent haar niet: Jane Goodall, de Britse vrouw 

die op 26-jarige leeftijd naar Tanzania vertrok 

om chimpansees te bestuderen. Zij ontdekte dat 

chimpansees niet alleen werktuigen maken maar 

ze ook gebruiken, wat voorheen alleen aan men-

sen werd toegedicht. Ook gaf zij de dieren geen 

nummers maar namen en kwam ze erachter dat 

chimpansees en mensen veel meer met elkaar 

gemeenschappelijk hebben dan toen voor mo-

gelijk werd gehouden. Nu, bijna 60 jaar later, is 

Jane Goodall, 85 jaar oud, een levende legende die 

zich inzet voor het behoud van onze planeet en de 

bescherming van het leefgebied van chimpansees 

en alle andere wezens die daarin leven (mensen, 

dieren én planten). Zij spreekt op vele 

conferenties zoals het World Econo-

mic Forum en is in 2002 benoemd tot 

Messenger of Peace van de Verenigde 

Naties. In 2019 schaarde het tijdschrift 

Time haar onder de 100 meest in-

vloedrijke personen ter wereld. 

“Sinds een paar jaar zet ik mij als vrij-

williger in voor het Jane Goodall Insti-

tuut en heb ik de eer gehad om Jane 

Goodall persoonlijk te ontmoeten 

toen zij in Nederland was. Binnenkort 

komt zij weer naar Nederland en kan 

eenieder die dat wil haar live zien op-

treden! Op zaterdagavond 7 december 

vertelt Jane haar verhaal in Mainstage 

’s-Hertogenbosch. Onder leiding van 

niemand minder dan Umberto Tan gaat zij met 

nog een bijzondere gast, de wereldberoemde na-

tuurfotograaf Frans Lanting, in gesprek over haar 

werk, ervaringen en de actuele gebeurtenissen. 

Via https://www.janegoodall.nl/ kun je je kaarten 

bestellen. Zie ik je daar?”

Margret van Gaalen

Ontmoet Jane Goodall op 7 december

Wil je iets doen voor het behoud van 
bossen en de bescherming van het 
leefgebied van chimpansees, maar 
weet je niet hoe?  Gooi dan je oude 
cartridges, toners en smartphones 
niet weg maar recycle ze! 

Hierdoor hoeven grondstoffen die 

erin zitten (zoals coltan en nikkel) 

niet gedolven te worden, wat gunstig 

is voor het behoud van bossen in Afri-

ka, het leefgebied van chimpansees en 

vele andere dieren. Het behoud van bossen is ook 

nog eens goed voor het klimaat. Voor deze Recy-

cle4Chimps actie werkt het Jane Goodall Instituut 

Nederland (JGI) samen met Fairphone, Eeko en 

123inkt. Voor ingeleverde materialen krijgt het 

JGI een kleine vergoeding die besteed zal worden 

aan de opvang en verzorging van babychimpansee 

Vienna in opvangcentrum Tchimpounga (Con-

go). En jij bent op een duurzame manier van je 

oude spullen af. Kortom: een win-win-win situ-

atie!

Je kunt je gebruikte cartridges, toners en smart-

phones in Vreeland afgeven bij Margret van 

Gaalen. Email van tevoren even naar margret.

vgaalen@gmail.com. Of stuur ze op naar Het Jane 

Goodall Instituut Nederland, TT Vasumweg 99, 

1033 SG in Amsterdam.

Meer weten over Recycle4Chimps en het Jane 

Goodall Instituut Nederland? Zie https://www.

janegoodall.nl/recycle4chimps/

Recycle4Chimps
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Vervolg van pagina 1

Jet en Daniel vertellen graag wat er zo leuk was aan 

het atelieronderwijs. Jet, groep 7: “Wij gingen leren 

programmeren in Scratch. Dat is een programma 

waarmee je bijvoorbeeld poppetjes kan laten dan-

sen en bewegen en je kan er een muziekje onder 

zetten. Het was heel erg leuk om op school eens een 

ander vak te doen en het was erg leuk dat meester 

Kees er weer was!”

Daniel, groep 6: “In de gymzaal was er freerunnen, 

dat is een soort parcours waar je gaat klauteren en 

klimmen. Het was heel erg leuk want op school ben 

je altijd bezig met schrijven en leren en nu konden 

we lekker sportief bezig zijn!”

In maart zal de tweede ronde van het atelieronder-

wijs plaatsvinden en dan worden wederom alle ou-

ders, opa’s en oma’s en dorpsgenoten opgeroepen 

mee te doen aan deze mooie aanvulling op de dage-

lijkse, schoolse lessen. 

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

Voor een verrassend assortiment:

- BOERENKAAS - NOORD-HOLLANDSE KAAS

- GEITEN KAAS - BUITENLANDSE KAAS

- MINDER VETTE KAAS - MINDER ZOUTE KAAS

Vreelandbode jubileum actie: bij besteding 

vanaf € 10,- is eerstvolgende € gratis, 

dus € 11,- wordt € 10,- enz.! 

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 

“Een persoonlijke aanpak is één 
van onze belangrijke kenmer-
ken. Wij zijn altijd persoonlijk 
aanspreekbaar, verplaatsen ons 
in uw situatie en leven en den-
ken met u mee over de moge-
lijkheden. We zijn pas tevreden 
als u dat bent.” Zo introduceren 
Marco Arens (48) en Michelle 
Onel (39) van Arens Makelaars 
zich op hun website. En deze 
warme, persoonlijke benade-
ring voel je ook als je bij hen 
binnenloopt aan de Middenweg 
in Nederhorst den Berg. Hun 
kantoor is gevestigd achter hun 
huis. Een unieke plek met uit-
zicht over de weilanden, waar hun eigen paarden 
lopen. Maar ook met uitzicht over de tuin, een 
uitgelezen speel- en relaxplek voor het stel en hun 
kinderen Noa (3) en Julian (8) en hond Cooper.

Aanvankelijk werkten Marco en Michelle als 

makelaars in Amsterdam en pas sinds twee jaar 

in Nederhorst den Berg. “Toen wij acht jaar gele-

den in Nederhorst kwamen wonen, was het niet 

per se onze intentie om hier ook als makelaars te 

starten” vertelt Marco, “maar inmiddels was er 

hier lokaal zoveel vraag, dat we twee jaar geleden 

toch besloten om hier onder onze eigen naam een 

makelaardij te starten”. En inmiddels heeft het 

paar ook al een flink netwerk opgebouwd in regio 

Wijdemeren en Stichtse Vecht. Ze tonen dan ook 

veel betrokkenheid voor hun omgeving door het 

ondersteunen van diverse sportverenigingen en 

allerlei andere lokale initiatieven zoals de plaat-

selijke bibliotheek, theater Dillewijn, De Spiegel-

plasloop, Zorgcentrum De Kuijer, Nederhorst on 

Ice en zo meer.

Een schat aan ervaring
Michelle is al sinds 2001 werkzaam als makelaar. 

Haar laatste werkgever was een groot internatio-

naal makelaarskantoor (Colliers) op de Zuidas 

in Amsterdam. Daar hield zij zich voornamelijk 

bezig met woningbeleggingen. Marco zit al zeker 

25 jaar in het vak en werkte ook bij diverse grote 

makelaarskantoren in Amsterdam. Hij is een van 

de laatste makelaars die nog werd beëdigd bij de 

rechtbank, toen het vak van makelaar nog een be-

schermd beroep was. Vijftien jaar geleden begon 

hij, samen met een paar collega’s, een beleggings-

makelaardij. Maar zijn ambitie was eigenlijk om 

juist een kleinschaliger kantoor te starten, zonder 

personeel. Het starten van Arens Makelaars in 

Nederhorst den Berg was dus een logische stap. 

“Het is of het hier allemaal bij elkaar komt”, lacht 

Marco.

Gecertificeerd taxateur
Arens Makelaars is als klein kantoor heel breed 

inzetbaar. Michelle en Marco doen namelijk niet 

alleen de aan- en verkoop, maar ook mediation 

en taxaties van woningen én bedrijfspanden. “Dat 

laatste is niet alleen interessant voor mensen die 

een bedrijfspand of woning willen kopen, maar 

ook als men een herfinanciering bij de bank wil 

aanvragen nu de rente zo gunstig is”, licht Marco 

toe. “Marco is de enige in de omgeving die daartoe 

bevoegd is”, vult Michelle aan.

Persoonlijke benadering
Als ik hen tot slot nog vraag hoe het bevalt om, 

naast het runnen van hun gezin, zo nauw samen te 

werken, geven zij aan: “We vullen elkaar goed aan 

en doen regelmatig samen de bezichtigingen; bij-

voorbeeld wanneer wij een afspraak hebben met 

een geïnteresseerd echtpaar. Mannen en vrou-

wen kijken toch anders naar dezelfde woning en 

daar kunnen wij dan goed op inspelen.” Een mooi 

voorbeeld van hun persoonlijke benadering.   A.F.

Bedrijvigheid
Marco Arens en Michelle Onel - ARENS Makelaars

Nieuw op CSV Ridderhof: Atelieronderwijs
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Voor drukwerk dat 
communiceert

Nieuw Walden 6
1394 PB Nederhorst den Berg

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

Vreelandse Clubs

Hoe een spontaan idee kan uitmonden in een 
jaarlijkse traditie? Fervent wadloper Bob van Gils 
en Hans de Vries opperden ruim zeven jaar ge-
leden op een memorabel verjaarsfeest van Edgar 
Keehnen om het natje en droogje met een groep-
je Vreelanders ook eens in sportievere sferen te 
gaan beleven. Ciska van Leusden vertelt hoe de 
Eerste Vreelandse Wadloop Vereniging (EVWV) 
inmiddels is uitgegroeid van ‘wadlopers’ naar ‘wat 
lopers’.

In september 2012 trokken 11 bevriende Vreelan-

ders voor het eerst de hoge gympen aan voor een 

heuse wadlooptocht. De Eerste Vreelandse Wad-

loop Vereniging was geboren! Van Vreeland naar 

Lauwersoog, met de boot naar Brakzand en de 

Zandplaat op waar je vanaf de ladder van de boot 

meteen tot je knieën in het water staat. Na 11 kilo-

meter lopen door slik, diepe geulen en over zand-

banken bereikten ze Schiermonnikoog. Oef…, en 

nog eens drie kilometer lopen naar de accommo-

datie. De sportieve Vreelanders schoven ’s avonds 

moe maar voldaan aan voor het diner in Van der 

Werff. Na een korte nachtrust in eenvoudige sta-

pelbedden stonden de fietsen alweer klaar voor een 

tocht over het eiland.

In 2013 en 2014 werd dezelfde tocht gemaakt en 

was het gezelschap gegroeid naar twintig deelne-

mers. Het jaar daarop ging de tocht naar Vlieland. 

Daar werd ‘wat’ gelopen maar er was ook ander 

vertier. In 2016 verplaatsten ze zich naar België. De 

wandeling in het weergaloos mooie Verdronken 

Land van Saeftinghe leek, door het zuigende slik, 

opeens weer op het oorspronkelijke wadlopen!

In 2017 werd het maximumaantal deelnemers van 

23 bereikt (Vreelanders en inmiddels ook twee Am-

sterdammers) waarmee ze de Limburgse heuvels 

introkken. Een deel van het gezelschap kwam vanaf 

Vreeland op de racefiets terwijl een paar lekkerbek-

ken onderweg op hoog sterrenniveau lunchten. Het 

jaar erop was in Friesland en met een zuidenwindje 

in de rug kwam ook hier een aantal sportievelingen 

op de fiets aan. Afgelopen september vertoefden ze 

in een fijne locatie in Groenloo, met onder andere 

een rondleiding op een wijngaard. 

EVWV is van een super-sportieve wadlopersclub 

uitgemond in een gezellige vriendenclub die sa-

men ieder jaar zowel sportiviteit als ontspanning 

met elkaar deelt. Elk jaar is de organisatie in andere 

handen. Volgend jaar gaan ze overigens rekening 

houden met de datum van het Dorpsfeest, dat ze 

dit jaar vanwege het al geplande EVWV-weekend 

moesten missen. Immers, Vreeland is en blijft toch 

de verbindende kracht! 

EVWV-leden: Hans de Vries, Margret van Gaalen, 

Jan en Nely Hos, Els en Bob van Gils, Karolien 

Verèl, Sandra Boelhouwer, Rogier Sluijter, Maar-

ten Vlam, Annemarie Voorhoeve, Ciska van Leus-

den, Hijmen van Minnen, Dieuwer Elema, Eline 

Sluijter, Marjan Salentijn, Arjan Noordam, Liedeke 

Dierdorp, Jaap Jan Prikken, Maike en Kees van der 

Donk, Anneke van Dobbenburgh, Edgar Keehnen.

Vreelandse Clubs

Van Wadlopen naar Wat lopenVan Wadlopen naar Wat lopen
 

door Pauline van der Hoeden

Op maandag 2 december vindt de tweede serie 
Ontwerpateliers over de ontwikkelingen rond de 
N201 plaats. De reacties van de eerste  serie ont-
werpateliers in juli 2019 zijn samengevat in een 
lijst met vragen en antwoorden. Deze is te vinden 
op de website www.toekomstn201.nl. 
 
Gespreksverslagen ontwerptafels 
Tijdens de ontwerpateliers in juli 2019 zijn ook 

gesprekken gevoerd met schetsontwerpen. Met 

de deelnemers is van gedachten gewisseld over de 

ontwerpen, de alternatieven en over ideeën om de 

leefbaarheid, doorstroming en bereikbaarheid op 

en rond de N201 te verbeteren. De verslagen van 

deze gesprekken staan op de website.

Tweede serie ontwerpateliers 
In de eerste serie ontwerpateliers (juli 2019) lag 

het accent wat meer op de ontwerpen voor de 

kruispunten (knelpunten). In de tweede serie zal 

meer aandacht zijn voor alles wat de leefbaarheid 

raakt, zoals geluid, luchtkwaliteit, natuur, land-

schap en klimaat. En voor aanvullende maatre-

gelen (bouwstenen) zoals een beter openbaar ver-

voer en fietsverbindingen. 

Alle ateliers kennen een middagdeel (15.30-17.30 

uur) en een avonddeel (19.00-21.00 uur). Iedereen 

kan vrij binnenlopen, aanmelden is niet nodig. 

Tweede serie ontwerpateliers N201 van start
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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

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

 ‘Fijne feestdagen 
namens het team 
van het
Cusrsusproject Loenen.’

Sint Maarten en Sinterklaas

Snoepjes en kado’s
Een zonnetje met kadootjes en spookjes en een 

bloemetje zijn voor Sinterklaas en de 2 snoepjes zijn 

voor Sint Maarten.

Annetje, groep 3

Gemaakt door Ot, groep 6

Sint Maarten en de zwerver
Sint Maarten komt met zijn paard aan op een plein. 

Daar ziet hij een zwerver en hij ziet dat de zwerver 

het koud heeft. Hij stapt van zijn paard, snijdt zijn 

cape door en geeft de helft aan de zwerver. Nu 

heeft de zwerver het niet meer koud.

Otje, groep 6

Kidsredactie 2x Sint
Deze maand zijn er 2 heel belangrijke, feestelijke, 

dingen aan de hand: 11 november was het Sint 

Maarten en op zaterdag 23 november komt Sinter-

klaas met zijn Pieten aan in Vreeland. Het zal je dus 

niet verbazen dat de Kids-redactie heeft bedacht 

om daar eens wat stukjes over te schrijven en teke-

ningen over te maken. 

In de Kids-redactie van november zaten Annetje, 

Robin Spijker, Rivka, Otje, Fien, Anna, Joeke, Loulou, 

Julie, Sofie, Robin Molewijk, Pepijn, Marie, Milou en 

Lot. Een gezellige, drukke bedoening dus en er zijn 

weer mooie kunstwerkjes gemaakt!!!

Sint Maarten
Het meisje komt langs bij een mevrouw en die 

geeft haar een lekker snoepje.

Joeke, groep 6

Rugzak met snoep
Met Sint Maarten gaan de kinderen met lampion-

nen langs de deur voor snoep. Ze doen dan al hun 

snoep in een rugzak. Dat ga ik ook doen!

Robin Molewijk, groep 4

Sint Maarten
Loulou, groep 4
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Sint Maarten
met Sint Maarten loop je met een lampion door de  

straten. als Je aanbelt dan krijg Je snoep. in groep 

zes maak je geen lampion meer. bij mij thuis belt 

er eigenlijk nooit iemand aan. als er iemand komt 

dan komen annetje en cristien langs. dit jaar loop 

ik met Fien en Ot. het wordt heel leuk en wij (ik fien 

en ot) verzamelen om 18.00 bij de brug. bij de teke-

ning staat een prinsesje bij een man aan de deur. 

dat meisje zegt ik wil snoep dat moet je dus niet 

doen. als je zo doet dan ben je nogal onbeschoft. 

je loopt sint maarten als het donker is. bij ons op 

school gaan we op een bepaalde tijd chocolade-

melk drinken.

Sinterklaas
Sinterklaas komt op zaterdag 23 november aan in 

Vreeland.en op donderdag 5 december op school.

op school gaan wij zingen met de hele school.hij 

gaat langs bij alle klassen en sommige gaan wat op-

voeren.we krijgen hopelijk pepernoten.En daarna 

gaan we dancen met de hele school.daarna gaan 

sinterklaas en zwartepiet weg.sommige klassen 

hebben seprieses voor elkaar gemaakt.met sinter-

klaas mach je je schoen zetten.en mischien krijg je 

dan de volgende ochtend een kadotje in je schoen.

sommige familis hebben ook sepriches voor elkaar 

zoals Fiens familie daar hebben de kinderen en de 

auders sepriezes voor elkaar.op 6 december gaan 

ze uit vreeland weg.doei doei.

Fien en Anna, groep 6

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

De volgende Kidsredactie
Op maandag 9 december komen we weer samen. 

Zoals altijd gaan we van 14:30 tot 15:30 werken aan 

een thema of een onderwerp. We zitten in het lo-

kaal naast groep 4. Vind je het leuk om te komen? 

Aanmelden kan via info@vreelandbode.nl. Maar je 

mag maandag de 9e ook gewoon binnenkomen. 

Hopelijk tot dan?! 

Sint Maarten
ik hou van sint maarten. omdat je langs de deuren 

mag gaan lopen met je lampion. en liedjes mag 

zingen. als je klaar bent mag je een snoepjes pak-

ken.en ik ga met Emmi is mijn BFF. en met papa en 

Anna.en Anna gaat met Otje en Fien lopen.en ik ga 

het liedje zingen dat is  de elfde van de elfde.en ik 

ga het snoep in een bakje doen. en het lekkerste 

snoepje is een lolie.en ik heb er heeeeeeeeeeeeee

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel 

veel zin in. einde.                                         Julie, groep 4

Pakjesavond bij de familie Klaassen
Marie, Milou en Lot, groep 7 en 8

Balletjes in heel veel kleuren
ik hou van sint maarten. ik zit er al best lang op sint 

maarten te wachten. en ook op het snoep. ik heb in 

groep 4 een lampion gemaakt. die heb ik nu al thuis 

in groep 4 maak je een lampion voor de laatste keer 

volgensmij. ik loop met; evie uit groep 3 en lou uit 

groep 5. dat is elk jaar dat ik met evie en lou gaan lo-

pen. mijn moeder en hun moeder zijn een sortvan 

vriendinnen. ik evie zijn ook een sortvan vriendin-

nen. en mijn zus is BFF met lou. maar… ik weet het 

niet zeker hoor. ik denk het. dat we samen gaan lo-

pen. het lekkkerste snoep vind ik; draagibus.dat zijn 

balletje,s in heel veel kleuren in deze; groen,rood,ro-

ze,zwart en blauw.

Sofie, groep 4

Wilt u adverteren in de 
Vreelandbode? Mail naar: 

info@vreelandbode.nl 

Sint Maarten
ik vint sintmaarten hartstikke leuk en ik ging met 

mijn vrienden in de avond in het donker & ik had 

heel veel snoep verdiend $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

Pepijn, groep 4

Gouden lampionnen
Robin Spijker, groep 4
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Dames - Herenkapsalon  

 
 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

Geef je dierbaren een 
kadobon of een mooi product 

voor de feestdagen!

THEO SCHUMACHER     .NL

MEESTERSCHILDER

Tel. 0294 - 23 09 61

Buiten regende het pijpenstelen, binnen was het 
warm en rook het naar verse koffie. Rondom de 
tafels van het Dorpshuis had zich op 12 november 
een grote kring Vreelanders verzameld. Zij kwa-
men die ochtend niet alleen naar de Buurtkamer 
voor een praatje met elkaar, maar ook voor boer 
Simon van de Paauw, die zich een ochtendje had 
losgemaakt van zijn 700 dames. 

Echt 700 dames? Ja zeker, boer Simon is de trot-

se eigenaar van de geitenboerderij op de Kleizuwe, 

waar hij samen met zijn zoon Jeroen niet alleen 

koeien houdt, maar ook 700 geiten. Hij vertelde 

vol enthousiasme hoe hij als kleine jongen met zijn 

vader meeging naar de molen van Schuurman om 

veevoer te halen voor de koeien. “Naast de molen 

hield Marcel, het neefje van de molenaar, drie gei-

ten. Hij had hun namen op het hok gezet, en al-

lerlei informatie over hun vader en moeder, wat zij 

aten, hun leeftijden. Ik vond het heel mooi en thuis 

zei ik tegen mijn vader: ‘ik wil geiten.’” Vader Van 

de Paauw vond het niets. Geiten waren meer iets 

voor de knecht, niet iets voor een echte veehouder. 

Maar Simon hield vol en toen hij negen jaar oud 

was kreeg hij zijn eerste geit, om de berm tegenover 

de boerderij kort te houden. Het was een prachtige 

witte geit op een veemarkt. De kleine Simon was 

bij thuiskomst niet uit het hok weg te slaan. Maar 

tegen etenstijd, moest hij het dier toch alleen laten. 

Dus hij bond zijn geit vast in het hok en ging aan 

tafel. Bij terugkomst, trof hij een groot drama aan. 

De geit was over het hekje gesprongen, waardoor 

het touw waarmee hij het dier had vastgebonden zo 

strak om de nek was komen te zitten, dat de geit het 

niet had overleefd. Groot verdriet. En een belang-

rijke les. Boer Simon: ‘Geiten proberen altijd weg te 

komen. Ze weten altijd wel een richeltje, of door-

gangetje te vinden. En als je ze met een strotouwtje 

vastbindt, dan hebben ze het in een paar minuten 

door geknabbeld.’ Na het drama met de eerste geit, 

streek vader Van de Paauw met zijn hand over zijn 

hart en hij kocht een nieuw exemplaar voor zijn 

zoon. Deze geit was een blijvertje. Op zijn zestiende 

had Simon twintig geiten rondlopen en begon hij 

zelf geitenkaas te maken. Hoe hij dat moest doen, 

leerde hij uit een boekje.

Jaren later is zijn geitenboerderij een goed lopend 

bedrijf dat geitenmelk levert aan supermarkten in 

binnen- en buitenland. Boer Simon is een veelge-

vraagd keurmeester en hij vertelt van alles over de 

verschillende geitenrassen. Zelf kaasmaken doet hij  

niet meer, al haalde een van zijn dochters onlangs 

de oude tobbe tevoorschijn. Simon: “Ze vindt het 

altijd leuk om nieuwe dingen te proberen, dus ze 

maakte gewoon geitenkaas in de tobbe op de keu-

kentafel!”                    C.W.

Buurtkamerpraatje: Simon en zijn 700 dames

Boekbespreking door Marlies Cordia

‘De kat en de generaal’ - Nino Haratschwili

Ik had eigenlijk een Nederlandse roman willen be-

spreken, maar dit boek heeft me nogal bij de strot 

gegrepen. Ik ben zelfs tegen het einde pauzes in 

gaan lassen omdat ik bang was dat ik het te vlug uit 

zou hebben. U bent gewaarschuwd! Het verhaal 

is op historische gegevens gebaseerd en langs de 

neus weg krijg je als lezer allemaal kennis over een 

periode waar we amper wat van af weten.

In 1995 is de eerste grote Tjetsjeense oorlog gaan-

de. Een bataljon Russische soldaten wordt naar een 

idyllische plek gestuurd, ver van het strijdgewoel, 

om even bij te komen. De mannen zijn evenwel zo 

doorgedraaid dat ze daar niet echt van opknappen. 

In het dorp vlakbij woont een meisje, Noera, dat 

nogal last heeft van vrijheidsdrang. Dat valt niet 

goed in het dorp dat stram staat van oude gebrui-

ken en vooroordelen, vooral van seksistische aard. 

Bij de Russen zit een wat nerderige jongen, die lie-

ver had willen studeren en met een ander pispaal-

tje van de groep de keukenploeg vormt. Die twee 

krijgen contact met Noera. Zij levert hun stiekem 

spullen om mee te koken. Maar door de paranoïde 

en door drank verknipte leiding van het regiment 

loopt dit op een kwaad ogenblik volslagen uit de 

hand. 

In 2016 rijdt de Generaal, zoals de nerd intussen is 

gaan heten, in Berlijn langs een affiche met daarop 

een foto van een actrice, Kat, die als twee drup-

pels water op Noera lijkt. De Generaal, die een gi-

gantisch rijke oligarch is geworden, beseft dat nu 

het ogenblik is gekomen voor het moment van de 

waarheid. Zijn dochter Ada, 

zijn alles, heeft zelfmoord 

gepleegd, omdat ze na ein-

deloos vragen aan haar va-

der over zijn Tsjetsjeense 

tijd er achter kwam dat hij 

daar geen fijne rol heeft 

gespeeld. Het vriendje van 

Ada die volgens de Generaal 

hieraan schuldig is, moet 

Kat opsporen en haar over-

halen Noera na te spelen. Met filmopnames gaat 

de Generaal de nog levende betrokkenen dwingen 

bij elkaar te komen voor een finale confrontatie. 

Daarbij wordt niets geschuwd, manipulatie, chan-

tage, noem maar op. De actrice gaat steeds meer 

in haar rol op, alle betrokken personen worden 

steeds meer psychisch in het nauw gedreven. 

Het is een bloedstollend verhaal, puzzelstuk-

ken vallen op hun plaats en de prachtige schrijf-

stijl zweept de spanning op. De schrijfster is een 

Georgische die al jaren in Duitsland woont, maar 

gelukkig niets van haar bloemrijke taalgebruik 

heeft verloren. 

Ik prik zo maar een zin: “De afgelopen week spoel-

de samen met het zweet van haar voorhoofd, hij 

vervloog, want hij had niets wat de moeite waard 

was om je aan vast te klampen”. Wie zó 665 pagi-

na’s weet vol te schrijven, weet van wanten. Dit is 

hét boek voor de feestdagen, om cadeau te geven 

of om zelf met een warme deken op de bank adem-

loos uit te lezen.

Professionals 
voor tijdelijk met 
de kwaliteiten 
voor vast op uw
marketingafdeling  

De top op elk niveau 

Amsterdam - Eindhoven    www.sms-intermediair.nl 

Chris Witteveen 06 - 54 34 00 00
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Kort Nieuws

In Stichtse Vecht: wonen en zorg
Op 28 nov. a.s. organiseren samenwerkende organisa-

ties op het gebied van senioren en sociaal domein in de 

Pauluskerk in Breukelen een themamiddag over ‘ouder 

worden in Stichtse Vecht’. Wat speelt er op het gebied 

van woningaanbod, demografische ontwikkelingen en 

diverse mogelijkheden, hoe worden zaken opgelost? 

Diverse sprekers lichten de situatie toe waarna een fo-

rumdiscussie plaats vindt met o.a. Hetty Veneklaas, wet-

houder sociaal Domein. Ontvangst vanaf 12.30 uur, aan-

melden kan via coordinatie@pauluskerkbreukelen.nl.  

Themamiddag Ouder worden

Ieder jaar organiseren eigenaren en 

molenaars van korenmolen De Ruiter 

een gezellig samenzijn voor de Vrien-

den van de molen, die bijdragen aan 

de instandhouding van dit bijzondere 

monument. Molenaar Karen Walter 

vertelde over alles wat er het afgelo-

pen jaar weer gebeurd is in en aan de 

molen. Het is echt bijzonder hoeveel 

activiteit hier is! Naast het malen re-

pareren en schilderen de molenaars de 

molen, vervangen onderdelen, leiden 

scholieren rond, verkopen hun pro-

ducten en leiden andere molenaars op. 

Duizenden kilo’s meel worden gemalen, gebuild 

en verpakt en elke handeling en ieder gedraaid 

uur wordt nauwgezet bijgehouden. Een grote af-

nemer van het meel is restaurant De Nederlan-

den, die hier hun Vreelandse brood mee bakt! 

Eigenaresse Jokelien Manten had de lekkerste 

erwtensoep van de wereld gemaakt en alle aanwe-

zigen genoten van een gezellig samenzijn. 

Houdt u ook van onze molen?
Wilt u bijdragen aan het onderhoud en de activi-

teiten van onze molen? Word dan Vriend, want 

van Vrienden heb je nooit genoeg! Voor mini-

maal € 15,- per jaar bent u al vriend, en krijgt u 

naast deze gezellige jaarlijkse borrel een mooi 

jaarverslag toegestuurd. Maar het belangrijkst is 

het gevoel van betrokkenheid dat u krijgt!  Want 

zeg nou zelf, wie voelt niet een trots gevoel als de 

molen daar staat te draaien langs de Vecht? Kijk 

op de prachtige en informatieve website  www.ko-

renmolenderuiter.nl voor meer informatie of loop 

even binnen. Elke zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur 

is de molen open en lichten de molenaars graag 

hun werkzaamheden toe.

Gezellige Vrienden van de Molen-borrel

Op zondagmiddag 

15 december speelt 

OrVeO in de Paulus-

kerk te Breukelen van 

15.00-16.00 uur. 

Het blaasorkest be-

steedt dit concert ex-

tra aandacht aan de 

houtinstrumenten: 

klarinet, fluit, hobo, 

sax en fagot. 

In het soloconcert van 

John Williams zal de 

klarinet stralen.  De 

koperinstrumenten trompet, bugel, hoorn, euphonium, 

trombone en bas komen ook volop aan hun trekken. 

Voeg daarbij nog drie slagwerkers en het orkest is com-

pleet. 

Het programma omvat composities van Rusland tot 

Amerika, met de meeslepende Wals van Sjostakovitsj 

die André Rieu wereldberoemd maakte. Entree € 10,-, 

Vrienden € 5,- en kinderen tot 18 jaar gratis.

‘Hout’concert OrVeO

De laatste tijd wordt er regelmatig ingebroken in onze 

omgeving en ook in Vreeland.  Over het algemeen als er 

niemand thuis is gelukkig, maar met grote schade. Aan 

de manier van inbreken te zien zijn het professionele 

mensen die niet bang zijn om betrapt te worden, want 

ze breken aan de straatkant in en maken zelfs ramen en 

dubbelglas-schuifpuien kapot, wat toch een behoorlijk 

lawaai moet maken. Tips van een getroffene: maak fo-

to’s van al je kostbaarheden, sieraden, zilver etc, want je 

moet voor de verzekering bewijzen dat zaken je eigen-

dom zijn geweest. Laat nooit je raam op de tochtstand 

staan, want een hele kleine opening is al voldoende om 

een breekijzer tussen te zetten. Een hond of een alarm 

werken afschrikwekkend, net als een camera. Maar ook 

weer niet alle soorten, want de professionele dieven zijn 

ook goed in het onklaar maken van de camera’s.  Ver-

stoppen van zilver of juwelen heeft weinig zin, want de 

dieven gaan met een metaaldetector door het huis. 

Het helpt als iedereen alert blijft. Word lid van de Buurt 

Whatsapp uit uw eigen buurt om verdachte personen 

en situaties te delen. Weten bij welke buurtapp u hoort? 

Kijk op www.buurtpreventiestichtsevecht.nl.

Tips tegen inbrekers

De kersverse ouders en dorpsgenoten Willem Jan 
de Graaf en Mendy Drabbe wonen sinds augustus 
met hun zoontje Stan en Ridgeback Randal op het 
Sluisje.

Ze geven eerlijk toe dat Vreeland niet in hun eerste 

zoektocht zat. Maar toen een goede vriend, en te-

vens makelaar, hen enthousiast vertelde over een te 

gek huis dat precies binnen hun zoek-kaders paste, 

werden ze nieuwsgierig. Na een uitgebreid google-

onderzoek, bleek Vreeland misschien wel dat relax-

te, groene en knusse dorp te zijn waar ze naar op 

zoek waren. In de stromende regen en winterse kou 

schuilden ze even onder het afdakje van het huis 

aan het Sluisje. En toen gebeurde het, beide werden 

opslag dolverliefd op het huis en de omgeving!

Willem Jan (36) is geboren in Amsterdam en groeit 

als middelste van drie kinderen op in Drachten. Na 

zijn middelbare school volgt hij de officiersoplei-

ding bij het Corps Mariniers en verhuist daarna 

voor zijn studie Rechten weer terug naar Amster-

dam. Hij was tijdens zijn studententijd dagelijks bij 

Nieuwe buren
zijn roeivereniging op de Bosbaan te 

vinden om met het Nederlandse team 

te trainen voor eventuele Olympische 

Spelen. Aan het einde van zijn studie 

leerde hij bij de roeivereniging een 

bijzonder leuk eerstejaars meisje ken-

nen. 

Mendy (31) is als oudste van vier 

kinderen in Den Haag geboren en 

opgetogen in Voorburg. Na haar 

middelbare school is ze na een paar 

maanden in de thuiszorg gewerkt te 

hebben, naar Zuid-Afrika vertrokken 

om vrijwilligerswerk te doen. Onder 

andere bij een opvanghuis voor ba-

bies en peuters en als gameranger. Als 

ze aan haar studie Communicatiewe-

tenschappen in Amsterdam begint, 

woont ze in het begin nog bij haar ou-

ders in Voorburg, maar heeft ze zich 

al wel bij een leuke roeivereniging 

ingeschreven. Alhoewel er een hele 

studententijd verschil tussen Willem 

Jan en Mendy zit, springt op de roei-

vereniging de vonk tussen hen over! 

Samen maken ze mooie en verre reizen en in 2013 

wonen ze 7 maanden in New York. 

Mendy volgt na Communicatiewetenschappen een 

master HRM en heeft zich in dit vak verder ont-

wikkeld. Momenteel zit ze als HR-manager in het 

managementteam van JDBgroep, een bouw- en 

grondwerkbedrijf. Een mannenwereld waarin zij 

zich prima staande houdt. Willem Jan werkt al 

sinds zijn afstuderen als jurist.  

In de zomer van 2017 trouwden ze op een mooie 

plek aan het water in Friesland en tijdens de halve 

marathon van Amsterdam eind 2018, voelde Men-

dy zich vreemd.... liepen ze deze marathon nou met 

z’n tweeën of met z’n drieën?

Op 25 juni van dit jaar wordt hun zoon Stan ge-

boren. Twee weken te vroeg en dus staat er op de 

valreep nog Amsterdam in Stans paspoort. Met een 

paar weken oude baby verhuist het kersverse gezin 

De Graaf naar hun nieuwe thuis. 

Verhuizen van de Sluisstraat in Amsterdam naar 

het Sluisje in Vreeland voelt als permanent wonen 

in een vakantiehuis!                                               W.T.
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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 

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

Word nu taalvrijwilliger!
De basistraining gaat in januari weer van start

Bart, 22 jaar, is al jaren een succesvol amateur 
veldrijder. Dat weet hij goed te combineren met 
een fulltimebaan op het Mediapark, waar hij de lo-
gistiek regelt voor decorbouwer Unbranded. Bart: 
“Zo zie ik de achterkant van programma’s als Per 
seconde wijzer en Twee voor Twaalf, erg leuk om 
te doen!”

Fietsen is al jaren een passie voor Bart. Hij begon 

op zijn vierde met BMX, en op zijn veertiende met 

veldrijden. Hij traint nu twee keer per week: spin-

nen en krachttraining, en natuurlijk een veldtrai-

ning. Buiten het seizoen traint hij op de weg. Dan 

in het seizoen, van september tot februari, vrijwel 

elk weekend twee wedstrijddagen. En dat gaat 

goed! “Vorig jaar ging het al best goed, maar nu, in 

2019, gaat het veel beter! Ik eindig dit seizoen het 

ene weekend als 1e, het volgende als 2e, dan weer 

1e enzovoort. Dat is nu doorbroken, want ik had al 

drie weekenden achter elkaar een eerste plek!” Al 

deze wedstrijden leveren punten op, en zo wordt de 

startopstelling bepaald. Dus meer punten betekent 

eerder opstellen voor de start, waardoor je weer een 

betere kans hebt te winnen. Die punten vormen een 

regelmatigheidsklassement; Bart staat nu eerste in 

dat klassement, en dat hoopt hij zo te houden. Hij 

doet vooral mee voor de eer en die podiumplaats. 

“Je krijgt een bloemetje en in Woerden een kaas-

plankje, daar gaat het me helemaal niet om, het is 

gewoon leuk om op dat podium te staan!”

De Nacht van Woerden is een speciale rit: “Het is 

natuurlijk heel gaaf om in het donker te rijden. Er 

Bart de Veer en de Nacht van Woerden

In januari start de jaarlijkse basistraining voor 
taalvrijwilligers. In 4 dagdelen leren taalvrijwilli-
gers hoe je volwassenen begeleidt bij het leren van 
de Nederlandse taal. De training wordt  verzorgd 
door de vrolijke en deskundige Elleke Radstake; 
een ervaren trainster, die verschillende werkvor-
men gebruikt om het leren interactief te maken.

Deze avond is georganiseerd vanuit het Taalhuis 

Stichtse Vecht; een samenwerking van Welzijn 

Stichtse Vecht en de Bibliotheek AVV. Als taal-

vrijwilliger zet je je één keer per week in om vol-

wassenen te helpen met het verbeteren van de Ne-

derlandse taal. Je gaat één op één aan de slag met 

lesmateriaal van het Taalhuis. Op het moment 

zijn we extra op zoek naar vrijwilligers in Nigte-

vecht en Loenen. Heb je interesse om taalvrijwil-

liger te worden? Meld je dan nu aan en doe mee 

met de training! Noteer de trainingsdata vast in je 

agenda: woensdag 22 en 29 jan en maandag 3 en 

10 februari van 19.00 - 22.00 uur. Aanmelden kan 

via Marjolein Borlée van Welzijn Stichtse Vecht 

(m.borlee@welzijnsv.nl of via 0346-290710).

Foto: Hans Steekers

is een superleuke sfeer, met zelfs een kermis erbij. 

We verkennen het parcours samen met de profs, en 

omdat onze klasse direct na de profs rijdt, staat er 

een paar honderd man publiek langs het parcours, 

dat hebben we anders nooit!” In 2018 had Bart ook 

meegedaan, en dat ging best goed, maar door een 

val in de een na laatste ronde werd hij 4e. Dit jaar, 22 

oktober, was het erg spannend. Op het laatst bleef hij 

samen over met een renner die heel goed kan sprin-

ten. Bart kon hem op de laatste meters kloppen en 

won! Het weekend van 9 en 10 november geen wed-

strijd voor Bart, hij gaat dan naar Venetië om het 

Europese kampioenschap te zien. Als amateur doet 

hij niet mee, maar mooi om te zien is het natuurlijk 

wel. En daarna weer vol aan de training, want 11 

januari is het Nederlands kampioenschap waar hij 

ook aan mee wil doen. Succes!                               M.S.

Zondag 24 november spelen celliste Maya Fridman 

en pianiste Helena Basilova in het Jagthuis aan de 

Middenweg 88 in Nederhorst. Beide musiciennes 

werden in Rusland geboren maar wonen in Neder-

land. Studeerden hier ook, wonnen inmiddels vele 

prijzen en maakten prachtige cd’s. Hun hart verlo-

ren ze aan de kamermuziek en dat is te horen! In 

hun agenda’s staan veel optredens genoteerd en dat 

doen ze samen, maar ook solistisch of met hun trio. 

Op hun programma staan dan het bekende Frat-

res van Arvo Pärt, de Pohadka van Janacek, maar 

ook Vier sprookjes van Medtner. Van de vader van 

de pianiste, componist Alexander Basilov, spelen 

zij een wiegenlied. Tenslotte krijgen we de intense 

cellosonate van Sjostakovitsj nog te horen. Kortom, 

een middag om naar uit te kijken. Maya Fridman 

kent u wellicht omdat zij vorig jaar de Dutch Clas-

sical Talent Award won. Helena Basilova is naast 

haar concertpraktijk docente aan het ArtEZ Con-

servatorium. Aanvang 15.30 uur, entree 18,50 euro 

(tot 25 jaar 10 euro). Reserveren via de website 

www.jagthuis.nl, per email via stal@jagthuis.nl of 

telefonisch 0294-252609. 

Hartstocht van de Russische Muziek
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H.v.Viandenstraat 24 3633 CH Vreeland

 Tel: 0294-232293    mob: 06-23761193

Voor het leeghalen en aanleggen van uw tuin.

Voor het leveren en leggen van betonplaten.

Voor slootwerk en klepelen.

Tevens verhuur van 
elektrische rups schaar-hoogwerker.

Lengte 1.20 m. x breedte 80 cm. en hoogte 

van 3.80 m. Werkhoogte 5.80 m.

www.coersmachineverhuur.nl

Tel.: 0294 237 068  www.fysiotherapievreeland.nl

Het was een verrassend gesprek dat Ca-

rien Westerveld had met poppenmaak-

ster Meike van den Akker in de serie ‘De 

Vreelander creëert’. Meike is uitermate 

getalenteerd en gevarieerd: ze bedenkt en 

maakt niet alleen theatervoorstellingen, ze 

ontwerpt en maakt ook poppen hiervoor 

en speelt zelf mee. De poppen kunnen 

kleine ‘handpoppen’ zijn maar ook mens-

grote maskers, afhankelijk van het stuk 

en de bedoeling die de pop heeft. Ook het 

materiaalgebruik is steeds anders. Elke 

pop heeft zijn eigen karakter, iets dat ook 

duidelijk werd toen ze een meegebrachte 

pop op haar schoot zette en wat bewoog. 

Het werd meteen een soort levend wezen, 

erg bijzonder. Meike is ook een van de poppen-

spelers in de nieuwe NPOserie Dropje, waarvan 

de liedjes geschreven en gezongen zijn door Helge 

Slikker en (het titellied) door zijn dochters. 

De Vreelander creëert... vol verrassingen

De lange traditie wordt voortgezet: de schaatshal 
in Nederhorst den Berg is weer opgezet aan de 
Blijklaan en Nederhorst on Ice is open van 22 no-
vember 2019 t/m 5 januari 2020.

Er is een aantal nieuwe evenementen zoals  een 

16+ijshockeycompetitie als tegenhanger van de 

curlingcompetitie. Elke vrijdagavond is er spel-

letjesavond, de zaterdagavonden is er traditiege-

trouw Disco on Ice. Ook zijn er kunstschaatsles-

sen, georganiseerd door KVM on Ice uit Utrecht, 

en zijn er op dinsdagavond ijshockey-clinics. En 

er is natuurlijk veel tijd ingeruimd  om ‘vrij’ te 

schaatsen. 

Meer informatie op www.nederhorstonice.nl  of 

via twitter: @nederhorstonice.

Vanaf dit weekend: schaatsen in Nederhorst

Vreeland was van de dorpen in ‘t land 

altijd één van Sints favorieten

Maar wat Piet hem laatst vertelde, 

deed Sint van kleur verschieten

Er was iets vreselijks aan de gang 

in dat dorpje aan de Vecht 

‘T was ongehoord en heel erg stout 

en vreselijk vies en slecht

Piet had het onlangs pas ontdekt 

na een rondje op het dak

Want toen hij weer beneden was 

stond hij pardoes in de kak 

‘He jasses’ riep Piet uit de grond van zijn hart, 

‘daar is iemand iets vergeten

Een baasje moet toch de rommel opruimen 

als z’n hond op de stoep heeft gescheten?!’

De volgende avond was het weer raak, 

Piet liep op de stoep voor de school

U zult het niet geloven maar zelfs daar lag 

een hondendrol

En dacht u dat dit het einde was 

van Piets vieze stinkende zolen? 

Nee, na ieder nachtelijk tochtje door ’t dorp 

roken zijn gympen naar open riolen. 

Piet had ‘t gehad met die smerige boel 

en stuurde zijn baas een WhatsApp

‘in uw lievelingsdorp, oh goede Sint, 

stinkt en walmt het van de crap’.

Sint antwoordde resoluut en schreef 

‘Piet je moet hier echt iets aan doen

Als ik aankom op 23 november wil ik 

geen poep aan mijn schoen 

Regel het Piet, geen drol meer op straat, 

dat is mijn wens voor dit jaar’

Dus hier een oproep aan honden 

in ‘t dorp al klinkt dit misschien wat raar

Poep nooit op de stoep en niet in de goot 

en al helemaal niet bij de school

En als je echt heel nodig mot, 

doe iedereen dan een lol 

Kijk je baasje vriendelijk aan 

en zeg hem met je trouwste ogen

Er is nog iets wat je moet doen 

voordat we verder mogen

Dat was ‘t weer, een groet van Piet, 

ik sluit nu af met een rapje

Pak op die kak  -  Stop in die zak  - 

of gebruik een schepje. 

Groet van Piet

Lezers schrijven: 

Lieve Vreelanders..,

In de week van 9 - 13 december 2019 komen de 
leden van OrVeO bij u door de straat voor de ver-
koop van de kerstkransjes. Ook dit jaar werken we 
weer samen met Marjolein van den Brakel, patis-
sier en master chocolaterie van ‘Heavenly Choco-
late’.

U kunt van tevoren een bestelling plaatsen. Aan 

de deur komen we alleen met gemengde 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 2019 via kerst-

kransjes@orveo.nl. 

Eén zakje kerstkransjes kost u € 3,- en u krijgt 4 

zakjes voor € 10,-. 

Woont u niet in Loenen aan de Vecht of Vreeland 

maar wilt u ook kerstkransjes bij ons bestellen? 

Neem dan contact met ons op en dan kijken we 

samen hoe we de kerstkransjes bij u kunnen krij-

gen.Wilt u meer weten over Heavenly Chocolate 

kijk dan op: www.heavenlychocolate.nl.

Namens alle leden van OrVeO alvast een hele fij-

ne kerst toegewenst!!

De lekkere OrveO-kerstkransjes weer te koop
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De opening van vliegveld Lelystad 

kan de drukte boven Vreeland ver-

minderen, mits Schiphol niet verder 

uitbreidt. Groen Links Stichtse Vecht 

heeft over dit onderwerp een mo-

tie ingediend. Besloten werd dat de 

Dorpsraad die motie gaat ondersteu-

nen. De Dorpsraad gaat ook aanslui-

ting zoeken met andere kernen binnen 

de gemeente die vliegtuigoverlast on-

dervinden. Niet dat het veel effect zal 

hebben op Schiphol, maar niks doen is 

ook geen optie.  

Lakes of Amsterdam 
Dorpsraadlid Qury van Vliet gaf uitleg over de nieu-

we vaarverbinding en de eventuele gevolgen voor de 

toenemende drukte op de Vecht én de Wijde Blik. 

De meeste Vreelanders in de zaal zitten daar niet op 

te wachten. De vraag was of de Dorpsraad zich er 

wel of niet mee moet bemoeien. Uit de zaal werd ge-

roepen dat Amsterdam het Loosdrechtse plassen-

gebied wil bestempelen als Lakes of Amsterdam om 

de toeristen uit de stad te krijgen. Benadrukt werd 

ook dat er meer handhaving door de waterpolitie 

moet komen. Besloten werd dat de Dorpsraad een 

oogje in het ‘zeil’ blijft houden bij de verdere ont-

wikkelingen. 

Openbaar vervoer 
De levensbestendigheid van ons dorp werd toe-

gelicht door Herman Oggel. Veel gaat goed in 

Vreeland, maar als je ouder wordt en/of geen auto 

hebt, is het toch een hele toer om je paspoort in 

Maarssen te verlengen of naar het centrum van 

Loenen te gaan. Uit de zaal werd geroepen dat er 

ook wat meer vertier mag komen voor de jonge-

ren in ons dorp, zoals een skatebaan. En ook dat 

de speeltuin aan het Maartenplein wel een opknap-

beurt kan gebruiken. Verder moet het voetbalveld 

naast de school worden opgeknapt. Oggel noemde 

ook nog het nieuwe initiatief ‘Graag Gedaan’ dat el-

ders in deze Vreelandbode wordt toegelicht. 

Aquaduct N201
Myrthe Buitenhuis is als Dorpsraadlid nauw be-

trokken bij de N201. Ze legde uit dat de aanleg van 

een aquaduct waarschijnlijk betekent dat de twee 

Dudok-huizen bij de brug moeten verdwijnen, dan 

wel verplaatst worden. Verder gaat de aanleg van 

een aquaduct 2 tot 3 jaar duren en voor overlast 

zorgen. De vrees is ook dat een aquaduct niet voor 

minder geluidsoverlast én fijnstofuitstoot zal zor-

gen. De doorstroming van het verkeer - in dit geval 

voor de Vreelanders die van de Singel de N201 op 

willen rijden - verbetert wel als er een fietstunnel bij 

het stoplicht wordt aangelegd. De grootste proble-

men van de files op de N201 worden veroorzaakt bij 

Loenen en Loenersloot. Daar ligt voor de Provincie 

ook de prioriteit. Op 2 december aanstaande komen 

de ontwerpateliers naar het Dorpshuis in Vreeland 

om verdere uitleg te geven. ’s Middags is de bijeen-

komst van 15.30 tot 17.30 uur en ’s avonds 

van 19.00 tot 21.00 uur. Het accent zal lig-

gen op alles wat de leefbaarheid raakt zoals 

geluid, luchtkwaliteit, natuur, landschap 

en klimaat. En op aanvullende maatrege-

len (bouwstenen) zoals een beter openbaar 

vervoer en betere fietsverbindingen en 

-voorzieningen. 

Meer laadpalen
Tot slot kwam het laaghangende fruit aan 

de orde. Uit de zaal kwamen ideeën als meer 

openbare laadpalen voor elektrische auto’s, deelau-

to’s, herstel van het Jaagpad. Voorzitter Ewald van 

den Hout adviseerde om bij goede plannen direct 

contact op te nemen met de gemeente. Op de site 

staat de knop ‘meldingen openbare ruimte’. Wie 

daarop klikt komt gelijk op fixi.nl, kan de melding 

doen en in contact komen met de juiste persoon 

binnen de gemeente die verder kan helpen.

Hoewel de meningen van de bezoekers over de di-

verse onderwerpen uiteen liepen, was iedereen het 

erover eens dat de Dorpsraad een vinger aan de pols 

moet houden. Om meer betrokkenheid mèt en in-

put vàn de bewoners te krijgen, heeft de Dorpsraad 

besloten om twee vergaderingen open te stellen. 

Verder zal de website van de Dorpsraad - die ver-

ouderd is - binnenkort vernieuwd worden. 

C.L.

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, 
 schokdempers 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

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

Anita van rijn    TEL: 06-30064980

Wist u dat…
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

Op vrijdag 29 november draait in het filmhuis de 
Franse film ‘Le Grand Bain’.
De depressieve Bertrand (Amalric) vindt langzaam 

maar zeker plezier in het leven terug wanneer hij 

zich aansluit bij groepje mannelijke synchroon-

zwemmers. Ook de andere zwemmers hebben zo 

hun eigen problemen, maar schaamte over hun 

favoriete bezigheid is er niet een van. Prettige mix 

van sociale komedie en sportfilm (de heren gaan 

meedoen aan het WK) vol mannen van middelbare 

leeftijd in speedo’s. Plat en clichématig soms, maar 

ook energiek en in zijn beste momenten onweer-

staanbaar. Het was een grote hit in Frankrijk.

De film wordt ver-

toond in het gebouw 

van de Vecht & Ang-

stel Kerk, Rijksstraat-

weg 139 te Loenen aan 

de Vecht. Inloop van-

af 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 afloop is er een hapje en drankje. 

www.vechtenangstelkerk.nl. 

Thema-avond Dorpsraad goed bezocht

Filmhuis Loenen
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Al heel lang is bekend dat op de plek waar nu de 
parkeerplaatsen en bedrijfsgebouwen van Greif 
liggen ooit het kasteeltje Groenevelt heeft gestaan. 
De recente vondst van een totaal onbekende platte-
grond van Vreeland werpt hier nieuw licht op.

Onbekende kaart van Vreeland in 1883
De kaart werd gevonden door Douwe Koen toen hij 

voor de Vechtkroniek een artikel schreef over mi-

litaire oefeningen in het Vechtplassengebied tussen 

1881 en 1914. Ook in Vreeland werd een eventuele 

inval van de vijand geoefend, compleet met kanon-

gebulder en vuurpijlen. Er werd een plattegrond 

gemaakt met daarop pijlen die aangaven dat het ge-

schut in de batterijen H en I op de westoever van de 

Vecht de Kleizuwe en de Vechtdijk in noordelijke 

en zuidelijke richting onder vuur konden houden. 

Deze batterijen waren mij totaal onbekend. Nu 

staan er op deze plekken huizen aan de Boterweg 

(Batterij H) en Duinkerken (Batterij I). 

De kaart zit vast in een boek en heeft als beschrij-

ving ‘Verdediging van een dorp’.  Nooit was de 

link met Vreeland ontdekt, totdat Douwe het 

boek doorkeek en de plattegrond van Vreeland 

herkende. 

Kasteelterrein
Wat erg opvalt is het grote omgrachte vierkant 

links, net na de noordelijke Vechtbocht. Hier ligt 

nu het terrein van Greif. We zien hier duidelijk het 

voormalige kasteelterrein van kasteeltje Groene-

velt. Er is weinig bekend van het kasteel. Opvallend 

is dat het, net als kasteel Vredelant, in de ‘oksel’ 

van een Vechtbocht ligt. Dus daar waar het slib het 

eerst neerdwarrelde en zich dus een stevige onder-

grond vormde. 

De oudst bekende verwijzing naar het kasteeltje 

dateert uit de 14de eeuw. Aleyde van de Camp ont-

ving van haar vader Bertholomeus van der Camp 

op 9 februari 1394 een leen van o.a. 17 ha. land aan 

de oostzijde van de Vecht ‘bij die huize Vrelant, bij 

der veenbrugge, strekkende allanges bij de Vecht’. 

Aleyde was getrouwd met Johan van der Haer, die 

na de dood van zijn moeder haar naam Gronevelt 

kreeg. De (vermoedelijke) kasteel/woontoren kreeg 

ook die naam, want in een 17de eeuwse acte vinden 

we het huis terug: ‘de hofstede genaamd van ouds 

Groenevelts hofstede’. Bij die acte staat het tekenin-

getje van het huisje met de trapgevel, zoals Groene-

velt eruit gezien moet hebben. 

Later erfden Gijsbert van der Aa en Petronella van 

Trinde het kasteeltje. Hun grafsteen is nog altijd te 

zien op de vloer van de Sint Nicolaaskerk.

Wanneer het kasteeltje gesloopt is is niet bekend. 

Misschien wel in het rampjaar 1672, toen er veel 

meer in de Vechtstreek verwoest werd. Volgens 

oud-medewerkers van Van Leer die enkele decen-

nia geleden zijn geïnterviewd zijn de funderingen 

van het kasteel en de dubbele omgrachting afgedekt 

en zitten dus nog onbeschadigd in de grond. Heel 

belangrijk om dit te weten, want mochten er ooit 

ontwikkelingen op het terrein komen dan kan ar-

cheologisch onderzoek veel informatie verschaffen.

Kasteeltje GroeneveltKasteeltje Groenevelt

Vroeger en Nu in de omgevingVroeger en Nu in de omgeving
door Juliette Jonker

Natuurmonumenten zoekt een enthousiaste vrijwillige 

‘gastvrouw/ -heer’ voor de verhuur van de vergaderruimte 

op Fort Kijkuit nabij Vreeland.

Wat zijn je taken?
Jij ontvangt de mensen en leidt ze naar de vergaderzaal. 

Van te voren zorg je dat de zaal in orde is en er piekfijn uit 

ziet. Na de verhuur maak je de zaal weer op orde. 

Wat verwacht Natuurmonumenten van jou? 
Je bent flexibel en gastvrij. Je werkt actief en zelfstandig. 

Je bent flexibel in dagen en tijden. 

Informatie en sollicitatie: 
Heb je interesse in de functie, stuur dan een e-mail naar: 

Monique van Esch, m.vanesch@natuurmonumenten.nl of 

bel 0294-268 222.

Gastvrouw- of gastheer gezocht

Hoorspelen
Voor meer informatie en 

om te bestellen:

www.hoorspelfabriek.nl
Voorstraat 21, Vreeland

tel: 237304
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Wel staken, niet staken, toch wel staken. Op 6 no-

vember was ook CSV Ridderhof gesloten vanwege 

de lerarenstaking. Want ook de Vreelandse leer-

krachten maken zich ernstige zorgen over het feit 

dat het toegezegde geld geen structurele oplossing 

voor de toekomst biedt. Samen met leerlingen uit 

groep 7 en 8 werd een spandoek gemaakt waar-

mee de meester en juffen (en een aantal leerlin-

gen) die dag langs de N201 gingen staan.

fase 2
38 unieke villa’s op ruime kavels

met ligplaats in de Haven aan de Vecht
www.vechtenveld.nl

Ook dit jaar werd er op maandag 11 november 

door vele Vreelandse kinderen Sint Maarten ge-

lopen. Traditioneel liepen kinderen met zelfge-

maakte lampionnen langs de deuren en namen ze 

voor hun liedje graag een snoepje in ontvangst.

Hoewel het stroomde van de regen, was dat voor 

de kinderen geen reden om niet langs zo veel 

mogelijk deuren te gaan. Drijfnat maar met volle 

tassen snoep keerden de kinderen weer tevreden 

naar huis.

Met zo’n 20 tot 25 mensen werd er gezellig gebor-

reld op de dijk bij de Van Leerbrug. 

Met oude en nieuwe Vreelanders, zelfs een Friese 

zeiler die op de grote brug moest wachten, werd 

het glas geheven op onze mooie Van Leerbrug die 

van 1 november tot 1 maart dicht blijft voor de 

boten over de Vecht. Het bleef nog lang onrustig 

op de dijk…

Brugborrel weer geslaagd!

‘Uit de running? Ik kan het me 
niet permitteren.’

 +31 6 52332488
roos@vanmonsjou.nl

www.roosvanmonsjou.nl

Staking leerkrachten CSV

THEO SCHUMACHER     .NL

MEESTERSCHILDER

Tel. 0294 - 23 09 61

Sint Maarten: het regende snoep

Cadeautip:

het Vreelandboek
Te koop bij 

de Dagwinkel

www.hetvreelandboek.nl

€20


