
De VreelandbodeDe Vreelandbode
Gratis maandelijks huis-aan-huis blad voor Vreeland • Jaargang 5 • nr 8 • november 2012 • info@vreelandbode.nl

Van de redactie
De donkere maand voor kerst is aangebroken, maar deze is ge-
lukkig verlicht met veel gezellige evenementen. De komst van
Sinterklaas en de Kerstmarkt zijn hier goede voorbeelden van.
Lees alles over deze en meer evenementen in deze Vreeland-
bode. Net als interessante interviews met Oer- en Import
Vreelanders Hans Duran en Alix Colson. De zusjes Korver van
restaurant Vlinders staan centraal in ‘Bedrijvigheid’ en de ge-
schiedenis van kasteel Loenersloot wordt uit de doeken gedaan
in ‘Vroeger en Nu’. De sterren voorspellen goed nieuws voor de
ijsbaan en Pieter Hoekstra pleit voor de bouwers in deze we-
reld. Variatie volop, veel leesplezier!

Singel 1
3633 CW Vreeland

tel.: (0294) - 23 31 79
fax: (0294) - 23 36 04

Met de benoeming van 2 nieuwe bestuurs-
leden Liesbeth Beukeboom en Mark van
Koert is de Dorpsraad van Vreeland weer
op volle sterkte. Op 8 november werden tij-
dens de thema avond in het Dorpshuis
verschillende onderwerpen besproken.
Parkeren, de nieuwe wijkagent, de be-
drijfsbeëindiging van de EVAB, de woning-
bouwplannen op het CSV terrein en het
Dorpshuis werden toegelicht. 

Dorpshuis
“Hebben we straks nog wel een
Dorps-huis?”, was één van de
centrale vragen die werd ge-
steld. Het Dorpshuis is eigen-
dom van de gemeente, daarom werd een
toelichting  gegeven op de bezuinigings-
plannen vanuit de gemeente. Door de
Dorpsraad is al nagedacht over mogelijke
oplossingen. Samen met de Stichting

Vreelandse Gemeente die verantwoorde-
lijk is voor de exploitatie van het
Dorpshuis en beheerder John Kramer wer-
den verschillende scenario’s onder de
loep genomen. 

Gevaarlijke verkeerssituaties 
en parkeerproblemen
“Gooi gewoon de paal weer in de brug, dan

hebben we geen sluipverkeer en
brengen ouders hun kinderen
misschien op de fiets naar
school!”, was één van de sugges-
ties waarmee de Dorpsraad aan
de slag gaat. Ook is er met de di-
rectie van de schoolgesproken

over mogelijke aanpassingen van de par-
keervakken rondom de school. Ter verlich-
ting van de algehele parkeerproblematiek
zal de gemeente ongeveer 25 parkeerplaat-
sen op het Sperwerveld realiseren.        S.B.

Thema-avond 8 november j.l.

Sint zal met zijn Pieten op zaterdag 24 november rond 15.30
uur met de boot bij de brug arriveren. Dit jaar vragen wij ie-
dereen op de straat (dus niet op het gras langs het water) op
Sint te wachten. Op deze manier kan iedereen de Sint goed
zien en is de veiligheid rondom het water gewaarborgd.
Muziekvereniging de Vecht zorgt voor vrolijke muziek en
warme chocolademelk wordt verzorgd door Restaurant de
Nederlanden. Sint wordt welkom geheten door Wethouder
van Cultuur, Gera Helling. Daarna zal er in optocht naar het
Dorpshuis gelopen worden. In het Dorpshuis mogen alle kin-
deren t/m groep 4 de Sint persoonlijk begroeten. De intocht
wordt mogelijk gemaakt door de bedrijfsvereniging Vreeland
en alle vrijwilligers. 

Intocht Sinterklaas

Bericht 
van de

Dorpsraad

Wilco en Caroline Berends zijn sinds begin
oktober volledig eigenaar van De Nederlan-
den. In 2008 nam Sandon Hotels de exploi-
tatie over met de bedoeling het aantal ho-
telkamers flink uit te breiden. In plaats van
tien moest het 4-sterren hotel dertig ka-

mers gaan tellen. Wilco Berends : “Die uit-
breiding leek ons niet realistisch. Onze am-
bities liepen uiteen.” Caroline knikt in-
stemmend: “Wij willen vooral De Neder-
landen toegankelijker maken en laagdrem-
peliger maken.                  Lees verder op pag. 3

Wilco en Caroline zien wens vervuld

In 2010 maakten Woningbouwvereniging
Vecht en Omstreken samen met de voorma-
lige gemeente Loenen afspraken om te ko-
men tot nieuwbouw op het CSV-terrein in
Vreeland. De Woningbouwvereniging be-
gon met groot enthousiasme aan het uit-
werken van de plannen. De projectgroep en
de Dorpsraad Vreeland waren ook zeer be-
trokken en leverden een positieve bijdrage
aan de invulling van de plannen. Door ver-
schillende ontwikkelingen is de woning-
bouwvereniging nu helaas genoodzaakt de
nieuwbouwplannen te schrappen.
Onhoudbaar plan
Tijdens het proces is gebleken dat het oor-
spronkelijke plan geen kans van slagen
had. Het aantal woningen was te veel, de
positionering van de woningen ten opzich-
te van de omgeving stuitte op bezwaren,
het aantal parkeerplaatsen was te gering

en zo werden er meer kanttekeningen ge-
plaatst door bezoekers aan de informatie-
avonden. Naar aanleiding hiervan werd be-
sloten het plan te herzien. 
Moeilijke beslissing
In oktober 2012 bleek dat de gemeenteraad
niet kon instemmen met het nieuwe ont-
werpbestemmingsplan voor het CSV-ter-
rein. De stekker werd tijdelijk uit de plan-
nen getrokken om in overleg met betrok-
ken partijen te besluiten over hoe nu ver-
der. Tijdens deze overleggen bleek dat het
plan voor Vecht en Omstreken inmiddels
financieel onhaalbaar wordt. Nogmaals te-
kenen en rekenen aan het CSV-project
biedt voor de woningbouwvereniging geen
mogelijkheden meer. Het spijt de woning-
bouwvereniging dat zij nu in Vreeland
geen nieuwe sociale huurwoningen kun-
nen realiseren.

Nieuwbouw CSV-terrein geschrapt
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tel.: 0294 - 23 22 40

Weekenddienst huisarts
tel.: 231410 en luister de band af
Voor dringende hulp van de huisarts 
‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend
belt u de centrale van de Huisartsenpost
Gooi en Vechtstreek tel. 0900 9359
Gemeente Stichtse Vecht
tel.: alg.: 0346 25 40 00 
Open: ma t/m vr 09.00-12.00 uur
www.stichtsevecht.nl
Apotheek Loenen
tel.: 232703
Albrechtlaan 2, 3632 BB Loenen
Verloskunde Wijdemeren - Vreeland
tel.: 035 6953522 Thera van Erp
www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl
Verloskundige praktijk Kortenhoef e.o.
tel. 035 6566333 M. Boomars & A. Onvlee
www.verloskundigekortenhoef.nl
Stichting Tympaan
Koningin Julianaweg 52a
3632 EG  Loenen aan de Vecht
tel.: 230400
e-mail: loenen@stichtingtympaan.nl  
www.stichtingtympaan.nl
Zuwe Alg.Maatsch. Werk/Thuiszorg
tel.: 0346 260060
Angstel 138, 3621WC Breukelen
Wzc ‘t Kampje
Dagverzorging ma., di., do., vrij. 
Huish. ondersteuning tel. 233159
Dierenartsenpraktijk Loenen
Spinnerie 2, 3632 ET Loenen
tel.: 231315
Dorpsraad Vreeland
p/a Nigtevechtseweg 9, 3633 XR Vreeland
tel.: 231558 of 06 15908850
e-mail: info@dorpsraadvreeland.nl
Peuterspeelzaal Vechtkroost
Niftarlakelaan 3, 3633 CA Vreeland
tel.: 0294-234556
e-mail: mail@vechtkroost.nl 
CSV Ridderhof
Niftarlakelaan 7, 3633 CA Vreeland
tel.: 0294-233395
e-mail: gertdeboer@csv-vreeland.nl 
Bibliotheekpunt Vreeland
Het Bibliotheekpunt Vreeland is geves-
tigd in CSV Ridderhof
Openingstijden:
Dinsdagmiddag 13.30-15.30 uur
(tijdens schoolvakanties gesloten)
Meer informatie: 
www.bibliotheekavv.nl

Agenda
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Belangrijke telefoon-
nummers en adressen

Kerkdiensten

Colofon

24 nov Sinterklaas in Vreeland, 
15.30 u bij de brug

25 nov Jazz@the Fetha, 
14.30 u, Dorpshuis

5 dec Sinterklaasavond
9 dec Vreeland Vocaal, 

14.30 u, Grote Kerk
Sursum Corda, 15.00 u, 
Laurenskerk Weesp

10 dec ALV IJsclub, 20.00 u, Lokaal Zuid 
14 dec Kerstmarkt Vreeland, 

15.30 – 20.00 u
22 dec-6 jan Kerstvakantie CSV

Nigtevechtseweg 48 3633 XT | Vreeland | 0294 231355 
behandelingen op afspraak
website: alternatievehulpverleners.nl/henkkieviet

Iokai-Shiatsu
manuele lichaamstherapie

praktijk Henk Kieviet

Protestantse gemeente Vreeland
zo. 26 nov. 10.00 uur ds. P.Hoekstra

zo. 2 dec. 10.00 uur mw. W. Jonkers

zo. 9 dec. 10.00 uur ds. S. Dijkhuizen

zo. 16 dec. 10.00 uur ds. P. Hoekstra

zo. 23 dec. 10.00 uur ds. J. Schaap

Vechtzooitje
• Zoek je een oppas? Dan kan ik wel, ik ben

13 jaar oud en mijn nummer is 
06 333 11 000. Jet van Dis.

• VERMIST! Wie heeft een zilveren wijn-
koeler gevonden op de Floraweg? Heeft u
hem gevonden? Bel a.u.b. 06 - 53 83 5653,
Arjen Zweedijk.

• Ons katje Kruimel wordt vermist. Ze is
grijs/bruin met zwarte strepen en een
wit vlekje onder haar kin. Heb je haar ge-
zien, bel Michelle: 06-83257911

• Tijdens St-Maarten ben ik mijn lievelings-
muts verloren, een donkerblauwe kabou-
termuts. Heeft iemand hem gevonden? Bel
mijn moeder Barbara 230364/06 13189758

Gezondheidscollectief 
Vreeland

Fetha 3
* Dieet- en voedingsvoorlichting

Mw. Y. van Erp, tel. 035 - 544 7348
tel. 06 - 251 400 31

* Mondhygiëniste
Mw. J. van Vliet, tel. 0294 - 23 24 87

* Verloskunde Wijdemeren-Vreeland
Mw. Thera van Erp, tel. 035 - 695 35 22

Spreekuur volgens afspraak
In samenwerking met “De Singel” 

centrum voor zorg en welzijn.
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Voor al uw feesten en partijen

Bruiloften
Verjaardagen

Vergaderingen

Catering
Licht & Geluid

Meubilair & Servies

Ook voor uw BBQ, salades 
en biertap-verhuur

Voor meer informatie:
Dorpshuis Vreeland

Fetha 16, 3633 CT Vreeland
Telefoonnummer: 0294 234750

De Kleur en Interieur winkel voor:
Gordijnen • Vloerbedekkingen • Raamdecoratie
Shutters • Traplopers & Vloerkleden • Horren
Verf & Behang • Antieke kleuren “van Oort”

Woonaccessoires 

Brugstraat 17, Loenen a/d Vecht
Telefoon 0294 231993

info@schumacherinterieur.nl

www.schumacherinterieur.nl

TAXI VAN WIJK
voor al uw vervoer

Binnenweg 7, 3634 AD Loenersloot
Telefoon 0294 29 13 25

Schiphol vanaf Vreeland t/m 4 pers.: € 45,-

Het gaat alweer als een lopend vuurtje door
Vreeland… De Kerstmarkt vindt dit jaar
plaats op  vrijdag 14 december 2012 van
15.30 – 20.00 uur. De kramen worden we-
derom geplaatst in de Breedstraat en op
Duinkerken richting de Floraweg. De
Kerstman is uitgenodigd en het hout voor
de vuurkorven ligt al klaar!

Levende kerststal en 
Vreelandse kunstenaars
De levende Kerststal van Johan Beukeboom
komt weer te staan op de Floraweg en in de
schuur in de Breedstraat zullen de
Vreelandse kunstenaars  Dieuwer Elema,
Liesbeth Romeijn en Maarten Vlam hun
werk exposeren. 

Kraampjes, creativiteit, eten, 
drinken en muziek
Tijdens de Kerstmarkt staan er zo’n 40
kraampjes met allerhande koopwaar.
Saskia’s Brocante is natuurlijk open en de
winkel zal er ongetwijfeld weer prachtig
uitzien. Bij Lokaal Zuid kunt u al vanaf 7 de-
cember terecht om uw kerstboom te kopen
maar u kunt dit ook tijdens de Kerstmarkt
doen. U kunt gezellig op de Kerstmarkt blij-
ven om een hapje te eten, b.v. stamppot van
de Nederlanden of erwtensoep van Casa
Catering. De kinderen kunnen onder lei-
ding van Casper Zeldenrijk creatief aan de
slag, bv na een lekker broodje worst van
Aloys. Lever je zelfgemaakte kerstkaart tij-
dens de kerstmarkt in bij de schuur en
maak kans op een mooie prijs. De prijswin-
naars van de kerstkaartenwedstrijd worden
na de fakkeloptocht bij de muziektent be-
kend gemaakt. Het leerlingenorkest van
Muziekvereniging de Vecht en een gezellig
kerstkoor zorgen voor sfeervolle muzikale
omlijsting van het geheel. 

Fakkeloptocht met afsluitend vuurwerk
De Kerstmarkt wordt afgesloten met een
fakkeloptocht. Tijdens de sing-along bij de

muziektent zullen we ons zingend verbroe-
deren, waarna we genieten van een spette-
rend vuurwerk verzorgd door Vreelander
Bart Pronk van “Pronk Vuurwerk”. Na het
vuurwerkspektakel kunt u feestelijk nabor-
relen in het Dorpshuis of in Lokaal Zuid.

Kraam huren?
Het is nog mogelijk een kraam te huren.
Mail voor meer info naar info@kerstmarkt-
vreeland.nl of bel met Karin van Dis 0294
704900 of Sandra Boogert 0294 231182. 

Vrijwilligers gezocht:
Op 14 december vanaf 11.00 uur wordt de
Kerstmarkt opgebouwd. Wij zoeken vrijwil-
ligers die vanaf 12.00 uur willen helpen met
het ophangen van de lampjes in de kramen
en verschillende hand en spandiensten wil-
len verrichten. Ook na afloop kunnen we
hulptroepen gebruiken!

www.kerstmarktvreeland.nl

Kerstmarkt op vrijdag 14 december

Vervolg van pagina 1

Wilco en Caroline zien wens vervuld
Ook voor onze dorpsgenoten, zodat ieder-
een zich vrij voelt om in de lounge een kop
koffie te drinken, of met een zakenrelatie
een afspraak te maken onder genot van een
drankje en een hapje. 
We willen de gezelligste sterrenzaak van
Nederland te worden.”
De corebusiness van Wilco is zijn sterren-
restaurant. “We zijn een restaurant mét ka-
mers, en niet een hotel met een restaurant.
Dat betekent een andere focus.” Caroline:
“Onze twintig medewerkers zijn jong én
hebben veel kennis. Dat betekent dat de
sfeer ongedwongen is, maar dat de gasten
tegelijkertijd wél kunnen genieten van cu-
linaire hoogstandjes. In de nabije toekomst
willen ook gasten ontvangen die een ‘snel-
le culinaire hap’ prefereren. We zijn druk
bezig met plannen voor de verbouwing
van de lounge tot een meer bistro-achtig
restaurant. Ook dat is een droom die waar-
schijnlijk volgend jaar in vervulling gaat.
We gaan ook meer  met regionale onderne-
mers samenwerken. Zo wordt onze nieuwe
huisstijl gemaakt door Anouk Pruim en de

website door Roel van Dijk. De kaas kopen
we bij De Willigen en het vlees bij De
Lindenhoff in Baambrugge. Aan de andere
kant hopen we dat regionale bedrijven en
ondernemers ook weer de weg naar De
Nederlanden weten te vinden. Zo stimule-
ren we met elkaar de lokale en regionale
economie. Én we willen ook een rol blijven
spelen in het dorpsleven. Met St. Maarten
kwamen bij De Nederlanden 220 kinderen
langs. Ik bedoel maar! Straks met de in-
tocht van Sinterklaas zijn we ook weer van
de partij. En we hebben plannen om in fe-
bruari een groot dorpsdiner te organise-
ren. Maar daarover later meer!”

Caroline heeft haar baan bij Dep Works
Secretarieel opgezegd. “Ik werkte er pas
een half jaar, maar ja, deze kans deed zich
voor. Wilco en ik kunnen goed samenwer-
ken.” Wilco: “We hebben stevige afspraken
gemaakt over onze samenwerking.
Caroline heeft haar ogen en oren aan de
voorkant en ik doe mijn werk aan de ach-
terkant. We hebben dezelfde passie en het-
zelfde doel voor ogen. Echt, de nieuwe
koers die we inslaan, voelt nu al als een ver-
ademing.” C.L.

W

Programma Kerstmarkt
Vrijdag 14 december 2012

15.30 uur – 19.30 uur Kerstmarkt met
kraampjes in de Breedstraat en op
Duinkerken, expositie van Vreelandse
kunstenaars, op de foto in levende
Kerststal, knutselen en nog veel meer! 
15.30 – 16.30 uur Knutsel je mooiste kerst-
kaart en lever hem in bij de kunstenaars-
schuur in de Breedstraat.  Schrijf op de
achterkant naar wie en waarom je deze
kaart wilt sturen en maak kans op een leu-
ke prijs! De 10 leukste kaarten worden
door ons  verstuurd.
19.30 uur Start lampionnen- en fakkelop-
tocht  bij de brug 
19.45 uur Sing along met muziekvereni-
ging de Vecht bij de muziektent met aan-
sluitend vuurwerk
20.00 uur Feestelijk naborrelen bij het
Dorpshuis en Lokaal Zuid.
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De zussen Petra en Laura zijn geboren
en getogen in Abcoude. Na ieder eerst
een eigen weg te zijn gegaan, besloten
ze in 2004 tot een intensieve samen-
werking door de koop van wat voor-
heen restaurant ‘De Happerij’ en daar-
voor ‘De Duiventil’ heette.  Een samen-
werking tussen twee zussen zou toch
problemen op kunnen leveren?
Volgens Petra is het niet altijd eenvou-
dig maar heeft zo’n samenwerking
vooral veel voordelen. Zo is er altijd
wel één eigenaar in de zaak aanwezig
en weet je zeker dat je van elkaar op
aan kunt. Bovendien is er een evenwichti-
ge taakverdeling: Petra is de gastvrouw en
Laura de chef kok.

Petra begon ooit met een toeristische op-
leiding in Utrecht. Niet echt haar ding
hoewel ze toen ontdekte dat het gast-
vrouwschap haar wèl lag. Ze ging werken
in een lunchroom in de Utrechtsestraat in
Amsterdam, genaamd ‘Klavertje 4’.
Omdat ze in Harmelen woonde, werd de
reistijd te lang en zocht ze een aantal ja-
ren haar werk dichter bij huis. Maar toen
ze hoorde dat  ‘Klavertje 4’ te koop stond,
het bedrijf waar ze eens met zoveel plezier
gewerkt had, besloot ze de lunchroom sa-
men met haar moeder te kopen. Het werd
haar eerste eigen bedrijf nadat ze het deel
van haar moeder had overgenomen. Ook
liet ze het pand grondig verbouwen. Door
de komst van haar twee kinderen koos
Petra ervoor het een tijdje rustiger aan te
doen en verkocht ze met pijn in hart haar
Klavertje 4.

Laura die 11 jaar jonger is dan Petra heeft
een koksopleiding gevolgd en de inspira-
tie voor mooie gerechten komt voor een
deel ook van haar man die chef kok is bij
het gerenommeerde restaurant  ‘Vis aan
de Schelde’ in Amsterdam. Een culinair
huwelijk dus. 
Een andere aangename bijkomstigheid is
dat de vader van Laura en Petra in het
vlees zit. Hij heeft ooit (samen met zijn
broer, ja het zit in de familie) het slacht-
huis in Baambrugge opgezet. Petra en
Laura helpen er met topdrukte nog steeds
een handje mee. Niet met slachten na-

tuurlijk maar wel met het verpakken van
vlees. In ruil daarvoor of gewoon omdat
het zijn dochters zijn, gaat bijv. een lekke-
re partij runderlende en vooral in het
voorjaar lamsvlees naar het restaurant
van zijn dochters. 

Toen Petra en Laura 8 jaar geleden ‘De
Happerij’, kochten lieten ze aanvankelijk
alles bij het oude maar na twee en een half
jaar onderging het restaurant een totale
metamorfose, qua kaart, inrichting en
naam. Met behulp van mood boards werd
gekozen voor een nieuw concept en bij dat
nieuwe concept hoorde ook een nieuwe
naam. ‘Vlinders’ streek neer, niet alleen
ingegeven door de vorm van het gebouw
maar ook door het feit dat het restaurant
in de weilanden ligt. Het is een vrolijke
naam die past bij de uitstraling van het
voornamelijk vrouwelijke personeel.
Sowieso hechten Petra en Laura erg aan
gezelligheid, ook tussen de medewerkers
onderling. Een goede werksfeer is essenti-
eel, volgens Petra, omdat die uitstraalt
naar de gasten. 

Gelegen tussen Vreeland en Loenen bij de
bushalte in Kerklaan weten ook steeds
meer Vreelanders de weg naar ‘Vlinders’
te vinden.  Of misschien ook wel omdat ze
zich nu voor de vierde keer op de
Kerstmarkt presenteren met gratis suiker-
spinnen voor de kinderen en Schipper
Bittertjes voor de volwassenen. Petra en
Laura hebben ook een band met Vreeland
omdat hun oma daar woont: Mevrouw
Korver van de Boterweg die vast heel trots
is op haar twee kleindochters.

R.B.

Bedrijvigheid in en om Vreeland
Petra en Laura Korver 
van Restaurant Vlinders

Bed & Breakfast

Groepsaccomodatie

Vergader- en
ontvangstruimte

Nigtevechtseweg 186 – 188, 3633 XX  VREELAND
0294-251668/06-51798045 

www.dewilligenlogies.nl of www.dewilligenkaas.nl

Boerenkaas

Boerderij-ijs

Rondleiding

T.H. de Hont - Janissen
Kerkplein 8, 3633 BG Vreeland
Telefoon 0294 231 832
E-mail t.d.@xs4all.nl

Openingtijden 
di - wo - do - vrij 9.00 -17.00

zaterdag 8.00-13.00
maandag gesloten

Dinsdagavond 27 november organiseert
de Bibliotheek Loenen een avond over soci-
ale media. Online netwerken zijn niet
meer weg te denken, maar hoe werken ze
precies en wat kunnen ze voor u persoon-
lijk betekenen? Dominique van Dam komt
in de Bibliotheek Loenen vertellen over de
mogelijkheden van Facebook, Twitter,
YouTube en andere sociale media. 
Bent u nieuwsgierig naar Facebook en
Twitter en weet u niet goed waarvoor u ze
kunt gebruiken. Kom dan naar de inspira-
tieavond. Dan ziet u hoe u met Facebook
foto’s, artikelen en filmpjes kunt delen,
maar ook een favoriet tijdschrift kunt vol-

gen. Ook de minder goede kanten van so-
ciale media komen ter sprake. Na deze
avond beslist u zelf of sociale media iets
voor u is, en of u hiermee thuis aan de slag
gaat.
De presentatie is van 20.00-22.00 uur, in-
loop vanaf 19.30 uur, in de Bibliotheek
Loenen, Keizer Ottolaan 11. Deelname aan
deze avond kost 2 euro voor bibliotheekle-
den en 4 euro voor niet-leden, inclusief
drankje. Deze avond wordt gesponsord
door Feka ICT & Office. Aanmelden kan
aan de balie bij de Bibliotheek Loenen,
telefonisch (0294) 23 42 85 of per e-mail
loenen@bibliotheekavv.nl.

Info-avond over Facebook

bestaat 30 jaar!
Van harte welkom op de open-deur-dag

15 december 2012

10.00 tot 17.00 uur

“De Schuur” Bergseweg 18 Vreeland
Veel tuinmoois te ziens en vragen over uw tuin?

Kom speeddaten! Opgeven via info@groenpartners.
De koffie en de poffertjes staan klaar!

Graag tot ziens.

Nieuw in onze salon!
Pedicure • Stoelmassage • Duobehandelingen
Gezichtsbehandelingen • Reiki-behandeling

Winter Aktie!
Hotstone rugmassage 30 min € 20

Hotstone rugmassage 30 min in combinatie met een gezichtbehandeling € 80
Pedicure behandeling 30 min met 15 min Hotstone massage € 35

We werken alleen op afspraak
Reeweg 2A|Nederhorst den Berg

0294-255425|www.enerki.nl|info@enerki.nl
We zien u graag binnenkort in ons schoonheidsatelier
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Zelfs de dichtsbijstaande ster Proxima
Centauri blijkt er een te hebben, een exo-
planeet. Exo-planeten zijn planeten bij an-
dere sterren en hun bestaan is eerder nor-
maal dan een uitzondering. Kijk je vanuit
Vreeland naar de sterrenhemel, dan mag
je er vanuit gaan dat er om een groot deel
van de sterren die je kunt zien een of meer-
dere planeten draaien. Die zijn zelfs met
zeer krachtige telescopen niet te zien,
maar wat je wel kunt meten is dat veel ster-
ren met een bepaalde regelmaat even wat
minder licht uitstralen: dan beweegt, van-
af de Aarde gezien, een exo-planeet precies
voor de ster langs, waardoor wat minder
licht de Aarde kan bereiken. Een soort ster-
verduistering. Die methode werkt alleen
wanneer ster, exo-planeet en Aarde precies
op een lijn liggen, en dat is vaak niet het
geval. Maar er is een oplossing. De zwaar-
tekracht van een planeet trekt aan zijn ster
waardoor die een heel klein beetje heen en
weer lijkt te bewegen. En dat is meetbaar
ook wanneer ster, planeet en Aarde niet op
een lijn liggen. Inmiddels zijn er bijna
2000 exo-planeten ontdekt, vooral heel
grote Jupiter-achtige planeten, die veel
sterlicht blokkeren tijdens een ster-passa-
ge of die hun ster inderdaad behoorlijk
laten wiebelen. Deze planeten bevinden
zich normaal zeer dicht in de buurt van
hun ster en worden daarom ook hot-
Jupiters genoemd. Inmiddels is de zoek-
tocht gestart naar Aardachtige planeten,
planeten met een massa vergelijkbaar met

die van onze planeet, en op een afstand tot
hun ster waarbij water noch bevriest, noch
aan de kook raakt, zeg dus maar, een pla-
neet die zich in een bewoonbare zone be-
vindt. De grote uitdaging op dit moment
is om te meten welke gassen voorkomen in
de atmosferen van de planeten rond ande-
re sterren. Zuurstof is een belangrijke bio-
marker en de aanwezigheid van die stof in
de atmosfeer van andere planeten zou dus
een aanwijzing voor leven elders kunnen
zijn. Als Vreelanders die gewend zijn naast
de N201 te wonen, zouden we ook kunnen
voorstellen naar stikstofdioxide te zoeken,
een stof die typisch is voor luchtverontrei-
niging en daarmee voor leven, tenzij de lo-
kale overheden op exo-planeten wel luiste-
ren naar de suggesties van hun burgers ter
verbetering van de luchtkwaliteit ...

Dan de jaarlijkse voorspelling voor onze
ijsclub en alle Vreelanders die van schaat-
sen houden. Het ziet er redelijk goed uit.
Het aantal zonnevlekken stijgt, de zonne-
activiteit neemt toe, maar niet zo snel als
verwacht en het totale aantal zonnevlek-
ken is geringer dan tijdens het vorige
maximum, elf jaar geleden. Het is waar-
schijnlijk dat er geen Elfstedentocht komt,
en dat de winter minder streng wordt dan
de afgelopen jaren, maar een goede perio-
de met kou is niet uit te sluiten (als het ten-
minste aan de zonnevlekken ligt).

H.L.

Hemel boven Vreeland

Zaterdag 24 november is de officiële af-
trap van de nieuwe vrijwillige knotploeg
“Werk aan de Vecht” op buitenplaats
Vreedenhorst te Vreeland. De ploeg gaat
op reguliere basis onderhoud plegen aan
de oevers van de Vecht, op de oeverlandjes
of in hoogstamboomgaarden. We genie-
ten immers allemaal van de kwaliteiten
van de Vecht, maar het onderhoud van
het landschap kost tijd en geld, en met de
steeds beperkter wordende subsidiemoge-
lijkheden is de inzet van vrijwilligers hard
nodig. De oprichting is een initiatief van

de Vechtplassencommissie, Natuur-mo-
numenten en Landschap Erfgoed Utrecht.
De vrijwilligers krijgen gratis cursussen
in snoei- en zaagwerkzaamheden, het
werken met bosmaaier of zeis en het her-
stel van vervallen oevers.  Ook worden
praktijkdagen gehouden en lezingen over
ecologie en cultuurhistorie. Wilt u ook
vrijwilliger worden en meewerken aan
een goed onderhouden landschap rond
de Vecht? U kunt zich nog steeds aanmel-
den bij Serge Calon: 
s.calon@landschaperfgoedutrecht.nl.

Knotploeg van start

De collecte van Alzheimer Nederland
heeft in de week van 5 t/m 10 november
2012 € 1.077,61 opgebracht in Vreeland.

Hartelijk dank aan alle gevers en collec-
tanten.

Alzheimer collecte
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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

Cursus Intuitief Schilderen
Kijk voor meer info op www.dieuwerelema.nl, 
kijken naar: Cursussen/Workshops

Dieuwer Elema,
creatief therapeute/maatschappelijk werkster
Jan van Dieststraat 1, 3633 CL Vreeland
tel  : 0294-234536 mob.: 0611096274 
email : info@dieuwerelema.nl

Praktijk voor Creatieve Therapie

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

Zondag 25 november a.s. kunt u ons
Combo “a Brooklyn Affair” weer vinden
onder het motto “Jazz @ the Fetha” in Het
Dorpshuis, Fetha 16 te Vreeland.
De zaal is open vanaf 14:00 uur. Aanvang
muziek 14:30 uur. Entree € 5,-- p.p. 
Om muzikaal een beetje in de stemming
te komen, hiernaast een bekend Sinter-
klaasliedje maar dan met een andere
tekst. U komt er vast wel achter welke dit

is, dus zing even mee....
Hoor, wie speelt daar mensen…
In het Dorpshuis mensen…
Hoor, wie speelt daar swingend in de zaal?
t Is een bandje zeker, weer op zondag zeker…
kom maar luisteren ‘t liefst weer allemaal…
Naar Jaap en Henk, en Wim en Frans,
en zanger Wim krijgt ook weer een kans.
En drink weer wat lekkers daar…
Bij Johnny aan de bar.

Jazz@theFetha

Sinds 1 juni is wijkagente
Linda de Jong actief in
Vreeland. Met haar collega
Tonny Uiterwaal maakt zij
deel uit van het politiewijk-
team dat actief is in onder
meer Breukelen, Kockengen,
Loenen, Loenersloot, Nieu-
wersluis, Vreeland en Nigte-
vecht. ‘Ik was eigenlijk nog
nooit in deze dorpen ge-
weest’, verklaart Linda op
het bureau in Breukelen.

De Jong is oorspronkelijk afkomstig uit de
kapperswereld maar koos jaren geleden
voor het politievak. Na vele jaren als wijk-
agent bij het asielzoekerscentrum Crailo
in Laren actief te zijn geweest, koos zij
deze zomer voor de Vechtstreek. ‘En dat
bevalt heel goed. Het is een heel mooi ge-
bied met aardige bewoners. Ik probeerde
de afgelopen maanden het gebied goed te
leren kennen en te weten wat er speelt bij
de inwoners.’, zo zegt Linda. Naast haar
werk als wijkagente draait Linda ook ge-
woon mee met de surveillancediensten
van het bureau in Breukelen. Het is dus
niet zo dat zij fulltime haar aandacht kan
richten op de Vechtdorpen. ‘We inventari-
seren waar de knelpunten liggen. In
Vreeland is dit nu bijvoorbeeld de ver-
keersproblematiek rond de CSV Ridder-
hof. We hebben signalen gekregen van
omwonenden dat het daar vooral ’s och-
tends niet veilig is. Dat proberen we nu
aan te pakken.’ Oplettende Vreelanders
hebben de afgelopen weken kunnen zien
dat het team in de ochtenduren een aan-
tal keer aanwezig is geweest om Vreelan-
ders te wijzen op de verkeersproblemen
rond de school. ‘Tot nu toe bleef het bij
waarschuwen bij fout parkeren maar bin-
nenkort gaat er verbaliseerd worden.’

Inbraken
Een ander puntje van aandacht is volgens
het wijkteam het goed sluiten van ramen
en deuren. In Vreeland is de afgelopen
maanden een aantal inbraken gepleegd
maar soms letten de bewoners niet vol-
doende op hun bezittingen. ‘Juist omdat
Vreeland zo’n gemoedelijk dorp is, zijn de
inwoners soms iets te makkelijk met het
open laten van ramen en/of deuren. Dat
valt ons wel op. Het is heel belangrijk het
huis goed af te sluiten en inbrekers geen
kansen te bieden door bijvoorbeeld open-
staande ramen.’ Volgens de politie is het
aantal inbraken in de Vechtstreek de afge-
lopen tijd overigens niet toegenomen.
‘Het cijfer ligt nog steeds laag, er is geen re-
den voor onrust’, aldus Tonny.
Linda en Tonny roepen Vreelanders wel
op contact te zoeken met de politie als er
zich een ongewone situatie voordoet. ‘Als
je gevoel zegt dat er iets niet klopt: meteen
bellen. We komen liever een keer voor
niks dan dat er iets naars gebeurt.’ Bij ur-
gente en verdachte situaties kan er gebeld
worden met het alarmnummer 112 en als
er minder haast is kan het algemene num-
mer 0900-8844 gebeld worden. Voor
Vreelanders die graag een afspraak met de
wijkagenten willen maken is het mail-
adres: linda.de.jong@utrecht.politie.nl.

M.A.v.S.

In de Schijnwerper...
Wijkteam Vreeland

Kindertheater in Breukelen
Theater 4en1verwacht Mike-E en Spike-Y
met de educatieve voorstelling “Omgaan
Met Geld” voor kinderen van 8 t/m 12 jaar.
“Wat doe jij als je veel geld wint?” Deze
vraag staat centraal in deze kinderthea-
tershow. De kinderen worden interactief
betrokken in het verhaal. Zij blijven ge-
boeid: door hippe muziek die in de show
verweven zit, door spelelementen waarbij

de kinderen zelf meedoen en door de live
gezongen liedjes en rap door de twee coo-
le dudes. Maar de belangrijkste vraag
blijft: “Wat doe jij als je veel geld wint?”

Datum : 15 december. Tijd: 16.00 uur.
Prijs: € 10,00. Meer informatie en het re-
serveren van kaarten via de website van
het theater: www.theater4en1.nl 
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NU OOK OP 
DINSDAG GEOPEND!

Dinsdag,  woensdag, vrijdag, van 
9 tot 17.30 uur en zaterdag van 9 tot 16 uur

EXTRA geopend  voor de kerst op 
MAANDAG 24 DECEMBER van 9 tot 17 uur

Bel snel voor uw afspraak, 
wij zien u graag!

Breedstraat 1-3, Vreeland Telefoon 0294 - 230028

Op maandag 26 november zal vanaf 20.00
uur in dorpshuis ’t Web in Loenen aan de
Vecht een aantal beelden vertoond wor-
den die enige tijd terug in het bezit van de
Historische Kring gekomen zijn.  De betref-
fende films zijn door de familie Otto aan
de HKGL geschonken. Het zijn de originele
films (voor de kenners “dubbel acht”)  uit
de jaren ’60 en ’70 die indertijd door de he-
ren Otto, Lamme en Kuijper gemaakt zijn
en die eigenlijk een soort jaaroverzicht bie-
den van wat er in Loenen aan de Vecht ge-
beurde. De oorspronkelijke films zijn door
een professioneel bedrijf gedigitaliseerd
en de films zullen in die vorm vertoond
worden.
Voor iedereen die in die tijd in het dorp
Loenen aan de Vecht woonde zal ‘t een
feest van herkenning zijn maar ongetwij-
feld zal het ook momenten van weemoed
opleveren. Er zijn beelden van o.a.
Koninginnevieringen, verkiezingen, aan-
komst van burgemeester Van Schaik in de
gemeente, de Brandweer en de Fanfare
Oud-Over.  Teveel om op één avond te ver-
tonen.

Er zullen tenminste twee voorstellingen
(één nu en één ergens in de eerste helft van
het volgende jaar) plaatsvinden. Binnen de
werkgroep Historische beeldmateriaal
wordt nog bekeken hoe dit schitterende
materiaal verder ontsloten kan worden.
Op de avond zelf hoort u hier meer van.
We hopen op veel belangstelling; vanzelf-
sprekend moeten ook wij ons houden aan
een maximum aantal bezoekers in ver-
band met de veiligheid. 

Film over het Loenens dorpsleven

In 2015 is het 750 jaar geleden dat
Vreeland stadsrechten verkreeg van de
toenmalige Bisschop van Utrecht. In de vo-
rige Vreelandbode heeft u kunnen lezen
dat er begonnen is met het maken van glo-
bale plannen voor een gedenkwaardig
feestjaar. Zo worden er een aantal eenma-
lige activiteiten georganiseerd, zal op het
Sperwerveld het kasteel herrijzen en zul-
len er een boek en een film gemaakt wor-
den. In de verschillende werkgroepen is
nog plaats voor enthousiaste vrijwilligers.
De Stichting is op zoek naar iemand die de
coördinatie wil voeren over de activiteiten
die de verschillende stichtingen en vereni-
gingen zullen gaan organiseren. Deze
taak bestaat vooral uit contacten leggen
en onderhouden en terugkoppeling naar
de Stichting Vreeland 750. De kasteel-
werkgroep is op zoek naar technische

mensen om de bouwplannen voor het
kasteel verder te concretiseren. Ook zijn
zij op zoek naar mensen met connecties
met steigerdoek en beschilderingen etc.
Wilt u op een andere manier uw steentje
bijdragen, maar weet u nog niet hoe?
Meld u dan toch aan via: 
vreeland750 @gmail.com.

De Stichting 750 heeft een bank-
rekening geopend. Mocht u uw
financiële steentje alvast bij wil-
len dragen, dan kunt u uw vrij-
willige donatie overmaken op re-
kening nr. 3050.58.878 t.n.v.
Stichting Vreeland 750.

Samen maken we er een gedenk-
waardig feestjaar van!

Vreeland 750 jaar - feestjaar!

Nieuwe Openingstijden

De molenaars zijn al een heel eind op weg
met de aandrijving voor de mengketel en de
buil (om van meel bloem te maken). De eer-
ste as draait op de wind, een mooi staaltje
vakmanschap. Naast de klussen zijn er ook
in de herfst en winter diverse activiteiten op
de korenmolen in Vreeland. Op 24 novem-

Activiteiten molen De Ruiter
ber is de jaarlijkse snertmiddag
voor de vrienden van de Molen, ge-
organiseerd door de eigenaar en
de molenaars. De molen heeft
vrienden nodig. Zij maken het
mogelijk dat de vrijwillig mole-
naars de molen kunnen laten
draaien, want stilstand is achter-
uitgang. Terwijl de eigenaar zorgt
voor het reguliere onderhoud van
de molen, maken de vrienden ook
de projecten mogelijk, zoals de ge-
noemde buil. Dit kan niet van de
verkoop van het meel alleen. Ook
vriend worden? Kom langs op een
zaterdag of op de Kerstmarkt. U
kunt er dan ook het heerlijke
kerststolpakket of een oliebollen-
pakket bestellen. Aanmel-den  als
vriend kan ook via www.koren-
molenderuiter.nl.
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w: www.orthodontiepraktijkhilversum.nl

auto oskamp
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• Ook voor uw winterbanden en opslag
• Originele VW- en Audi accessoires
• Onderhoud en reparatie aan alle merken
• Voor nieuwe banden, uitlaten, accu’s, schok-

dempers etc.
• APK keuringen (gratis bij grote beurt)
• Taxatie schadeauto’s
• Plaat en spuitwerk
• Demonteren / monteren van uw zomer-en 

winterbanden en het verzorgen van de opslag.
• Stalling en onderhoud voor uw oldtimer
• Car cleaning Oskamp: gehele verzorging

van interieur en exterieur van uw auto.

Voor goede service en gratis advies
Verkoop van nieuwe en gebruikte
automobielen met Bovag-garantie

Kom langs en overtuig uzelf!
Rijksstraatweg 248, 3634 AN Loenersloot
Tel/Fax: 0294 - 29 13 45

Tevens benzine verkoop
Open van ma. t/m vr van 07.00-18.30 uur
zaterdag van 07.00 - 17.00 uur

Welkom
Zie ginds komt de stoomboot….

Sinterklaas is in Nederland en al bijna in

Vreeland. Wist je dat hij zaterdag 24 no-

vember om 15.30 uur met de boot bij de

brug komt. Daarna mag je gezellig met

hem mee naar het Dorpshuis. In deze

Kinderpost kun je lezen hoe je peperno-

ten bakt. Je leest hoe het met Swaan in de

brugklas gaat en nog veel meer. Omdat na

Sinterklaas de Kerstmarkt in Vreeland is

er een leuke kerstkaarten knutselwed-

strijd bedacht. Veel leesplezier!

Middelbare school
Ik vond het in het begin wel erg wennen

op de middelbare. Vooral het vele huis-

werk en het fietsen met de zware tassen.

Na school heb ik niet zoveel vrije tijd meer

als vroeger door het huiswerk. Dat vind ik

wel jammer. Ook vond ik het wennen om

van heel veel verschillende leraren les te

krijgen. En steeds naar een ander lokaal te

moeten.

Maar gelukkig wist ik binnen een paar da-

gen de weg naar alle lokalen al en ik had

al snel nieuwe vriendinnen. Met sommige

kinderen uit mijn oude klas spreek ik nog

best vaak af maar lang niet met iedereen

meer. Ik was in oktober jarig en gaf een

discofeestje met kinderen uit mijn nieu-

we en oude klas dat was heel erg gezellig! 

Swaan Bongers

Moppen
Een zwarte piet komt bij de bakker en

vraagt: "Heeft u ook pepernotentaart?" De

bakker zegt: "Nee, die heb ik niet." De

zwarte piet kijkt nog even rond en loopt

dan weer de bakkerij uit.

De volgende dag komt de zwarte piet weer

de bakkerij binnen en vraagt weer: "Heeft

u ook pepernotentaart?" Weer zegt de bak-

ker: "Nee." En weer gaat de zwarte piet zon-

der iets te kopen de winkel uit. Dit her-

haalt zich een aantal dagen en de bakker

begint te twijfelen: Zal ik dan toch maar

een pepernotentaart maken?

Als de zwarte piet de bakkerij weer binnen

komt en weer vraagt: "Heeft u ook peper-

notentaart?" zegt de bakker trots: "Ja, die

hebben we."

Zegt de zwarte piet: "Vies he!”

Twee Zwarte Pieten lopen over het dak,

waarbij een van hen over een dakpan uit-

glijd. 'Wie is daar?' roept een kindje. De

eerste Zwarte Piet reageerde met een na-

tuurgetrouw 'Miauw'. Het kindje gaat

weer lekker slapen. Maar als de andere

Zwarte Piet ook uitglijdt wordt het kind

weer wakker en roept opnieuw 'Wie is

daar?' 'Nog een kat,' roept de andere

Zwarte Piet.

Raadsel 1
Als Zwarte Piet in zijn ene hand 12 pakjes

heeft en in de andere hand 20. Wat heeft

hij dan?

Pepernoten bakken
Nodig: 250 gr zelfrijzend bakmeel, 125 gr

bruine basterdsuiker, 100 gr boter, 50 ml

melk, 1,5 eetlepel speculaaskruiden, snuf-

je zout.

Werkwijze: Verwarm de oven op 170°C,

kneed met je handen of met de mixer

(deeghaken) meel, suiker, speculaaskrui-

den, zout en melk door de boter tot alles

goed gemengd is. Het laatste stuk gaat het

best met je handen. Vorm kleine balletjes

van het deeg en leg ze op een bakplaat be-

kleed met bakpapier. Druk de balletjes

een beetje aan, zodat ze de vorm van pe-

pernoten krijgen. Bak de pepernoten on-

geveer 15 minuten in de voorverwarmde

oven. 

Verkoop 
Mode/Accessoires

Geschenken
Open: 

Dinsdag 13.30 - 18.00 uur
Woensdag 10.00 - 13.00 uur
Donderdag 13.30 - 18.00 uur

Vrijdag - 10.00 - 18.00 uur
Zaterdag 10.00 - 16.00 uur

Brugwachtershuisje 
Voorstraat 13 Vreeland Tel 0294 234994
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Britt in De Nederlanden
Britt van Kampen heeft bij de loterij van

het Dorpsfeest de hoofdprijs gewonnen,

een nachtje slapen bij de Nederlanden. In

de herfstvakantie heeft zij haar prijs ‘op-

gehaald’ en genoten van nachtje in de

Nederlanden. ‘Het was superleuk’, aldus

Britt. 

Kerstmarkt kerstkaarten
knutsel wedstrijd
Knutsel je eigen Kerstkaart! Je mag hem

zo mooi maken als je wilt! Lever hem tij-

dens de Kerstmarkt tussen 15.30 – 17.00

uur in bij de kunstenaars in de

Breedstraat. Zet op de achterkant van de

kaart het adres van degene naar wie je

hem wilt versturen en een kerstbood-

schap. Wie weet wordt jouw kaart echt

verstuurd of win je een leuke prijs!

Mop 
Komt een man bij de dierenarts met een

goudvisje in zijn handen. ‘Dokter, wat zou

er mis zijn?’ ‘AH, ik zie het al’, zegt de dok-

ter, ‘uit de kom!’.

Raadsel 2
2 vaders en 2 zonen gaan vissen. Ze van-

gen allemaal een vis toch zijn er maar 3

vissen rara hoe kan dat?

Mop 
2 goudvissen zwemmen in een kom.

Buiten regent het. Zegt die ene goudvis te-

gen de andere goudvis: “Het regent bui-

ten, maar wij zitten lekker droog hè.”

Wat: Meer dan 3.000 m2 onbeperkt overdekt 
speelplezier in hartje Amsterdam

Wie: Alle kinderen van 0 tot 12 jaar

Waar: Mr. Visserplein 7, ‘oude’ autotunnel 
bij Waterlooplein

Ingang: Trap voor Portugese Synagoge

Prijs: Speciaal voor lezers van deze krant is de TunFun 
entree d 5,50 i.p.v d 7,50. Begeleiders gratis

Hoe: Minimaal één volwassen begeleider per 4 kinderen

Verder: Deze bon uitknippen en voor korting inleveren 
bij de kassa van TunFun! 
Geldig voor 2 kids tot en met december 2012

www.tunfun.nl V
rB

�

Hoor de wind waait.. 
Hoor wie klopt daar… 
Hoorspelen als cadeau! 

De ontdekking van de hemel van Harry
Mulisch. Of Erik of het kleine insectenboek
van Godfried Bomans.

Stop eens wat anders in schoen of sok! 

Voor Vreelanders speciale kortingen. 

Voor meer informatie 
en om te bestellen:

www.hoorspelfabriek.nl
Voorstraat 21

Tel:237304

Te koop bij Tierelantijn!!!

Antwoord: Raadsel: 1 Hele grote handen.

Oplossing raadsel 2: Opa vader zoon. Opa

is de vader van vader vader is de vader van

zoon. Zoon is de zoon van vader en vader

is de zoon van opa.

Beeldpuzzel
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‘Ik ben Pieter, geboren als timmermans-
zoon, zoon van Germen. Ik ben een bou-
wer en heb bij de bouw van een huis vaker
elke steen, elke balk en plank door mijn
handen laten gaan. Ik ben Pieter, klein-
zoon van Pieter de timmerman. Volgens
de overlevering nazaat in de 37ste genera-
tie van Gosse Forteman van Almenum, die
samen met zijn eigen volkje in het jaar des
Heren 777 op zijn terp de eerste kerk in
Friesland bouwde.’
Voor een theoloog is dit een goede referen-
tie, althans voor wie de timmermanszoon
uit Nazareth vandaag de dag nog bekend
is. Een enkeling vindt zo’n introductie
aanmatigend. Ik leg dan graag uit dat ik
mezelf niet het vakmanschap van de tim-
merman kan aanmeten. Zelfs al heb ik
met mijn bedrijf bouwopdrachten aange-
nomen en uitgevoerd, ik blijf vooral de
zoon van een timmerman. Schouder aan
schouder bouwde ik met de timmerlui
mee, maar ieder zijn vak.

Ik bleef niet heel lang een timmermans-
zoon. Mijn vaders ambitie reikte verder.
Via Rijkswaterstaat werd hij uiteindelijk
technisch ambtenaar bij een grote ge-
meente. Zo raakten wij als tieners in de ja-
ren ’70 uit zijn verhalen al bekend met de
mores die gangbaar waren in de wereld
van de bouw en projectontwikkeling.
Aanbesteding bleek een tactisch spel met
eigen en ongeschreven regels, onderlinge
verdeelsleutels en met uitsluiting van bui-
tenstaanders. Jaren later zou men in Den

Haag spreken over de bouwfraude. Nu
wordt een enkeling gepakt voor bonnetjes
om vervolgens publiekelijk aan de schand-
paal te worden genageld. Een verstandig
mens noemde dit symptoombestrijding in
een ontspoorde cultuur. 
Vroeger en nu willen verreweg de meeste
bouwers hard werken aan een mooi be-
drijf en trots zijn op wat er uit hun handen
komt. Ik ben niet scherp genoeg, want dat
willen immers alle bouwers! Zij die dat
niet willen verdienen namelijk de naam
bouwers niet. En om hen slopers te noe-
men is ook onterecht, want daarmee bele-
digen we een andere eerzame beroeps-
groep; de afbraak is overigens een branche
die steeds belangrijker wordt met steeds
meer leegstaande kantoren…

Het is heel moeilijk om in de diepgewortel-
de moraal van een bedrijfstak als de bouw
en de onroerend goed sector een andere
cultuur te ontwikkelen. Deze kan niet op-
gelegd worden van buitenaf en zeker niet
worden afgedwongen vanuit de politiek of
justitie. Incidenten kunnen worden be-
straft en voorbeelden gesteld. Een werkelij-
ke verandering kan alleen van binnenuit
komen. Help als samenleving de bouwers,
die hard willen werken voor een mooi be-
drijf, om er trots op te zijn wat ze met hun
handen neerzetten. En nee, daar worden
wegen en huizen niet duurder van. Ik durf
mijn hand er voor in het vuur te steken –
per saldo gaat het minder kosten en meer
opleveren.

Wij zijn bouwers
Pieter Hoekstra

Pieter Hoekstra

Rijksstraatweg 154
3632 AH Loenen aan de Vecht
T 0294 - 23 24 28
M 06 - 14 21 22 29
E info@esthe-labelle.nl
W esthe-labelle.nl

Microdermabrasie
Duurzame ontharing (IPL)

Smederij NIESSEN
• SIERSMEEDWERK
• BUITENLANTAARNS
• LAS- EN REPARATIEWERK

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

Schoonheidssalon Diane
Voor verschillende soorten schoonheidsbehandelingen.

Daarnaast voeren wij een uitgebreid assortiment schoon-
heidsproducten 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
0294-230603

DEMPER CONSULTANCY

DCDC
DEMPER CONSULTANCY
FINANCIEEL ADMINISTRATIEF ADVIESBURO

Tel. 0294 - 232417   E-mail info@demper-consultancy.nl

Nigtevechtseweg 172 
3633 XX Vreeland

Mobiel 06-22992265

In de week van 8 t/m 13 oktober gingen
weer vele vrijwilligers van de Nederlandse
Brandwonden Stichting op pad om te col-
lecteren. In Vreeland werd een bedrag van
€ 851,23 opgehaald. Al 40 jaar voert de
Nederlandse Brandwonden Stichting
haar strijd tegen de littekens. Wie de col-
lecte heeft gemist kan ook geld storten op
giro 20 21 22 van de Nederlandse
Brandwonden Stichting te Beverwijk.

Mocht u volgend jaar willen helpen dan
kunt u contact opnemen met Corry de
Veer (234585) of uzelf aanmelden via in-
ternet: www.brandwonden.nl. Drie collec-
tanten ontvingen een oorkonde en zilve-
ren pin omdat zij al 15 jaar collecteren
voor de brandwondenstichting. Dit zijn
Reina Hellingwerf, Patricia de Jong en Jan
Hos.

Collecte Brandwonden Stichting

Op zondag 9 december 2012 is er in de
Laurenskerk, Nieuwstraat 31, Weesp een
volks-kerstzang. Hier zal 'Penitence,
Pardon & Peace' van John Henry Maunder
worden uitgevoerd. Deze korte cantate
voor koor, sopraan en bariton met woor-
den van W.J. Bettison (1898) wordt vaak
uitgevoerd tijdens advent.
De uitvoerende koren zijn: het Laurens-
koor uit Weesp, het Christelijk Gemengd
Koor 'Rehobôth' uit Amsterdam en het
Christelijk Gemengd Streekkoor 'Sursum
Corda' uit Vreeland. 
De begeleiding gemeentezang en algehele
leiding is in handen van Frits Heil en
Arthur Koopman. De toegang is gratis. De

volkskerstzang begint om 15.00 uur. De
kerk is open om 14.30 uur.

Mantra zingen
Op de langste avond, 21 december, organi-
seert ‘miss mantra’ Germaine Duynstee
een mantrazingavond in de Van
Houtenkerk in Weesp met als titel ‘Zing je
warm voor de winter’. Met deze avond
maakt Germaine zelf een nieuwe start in
Weesp. Zij verlaat na een bijzonder jaar
haar plek op Slotzicht in Vreeland en zet
haar praktijk met yogalessen, massages
en coachingsgesprekken voort in Weesp
op de Roskamstraat 17. Aanmelden en
info: www.germaineduynsteee.nl.

Vreeland zingt in Weesp 
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de Angstel
LIJSTENMAKERIJ

Houten en metalen lijsten voor al uw inlijstwerk.
Schilderijen, prenten enz.

Onze winkel is geopend op dinsdag t/m vrijdag
van 10.00 tot 18.00 uur. Zaterdag zijn wij

van 11.00 tot 17.00 uur geopend.

Rijksstraatweg 111, 1386 JH Baambrugge
Telefoon 0294 291 991

Houd 
Vreeland 

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

WIJ ZIJN BEIDE KERSTDAGEN GEOPEND
VOOR EEN SFEERVOL KERSTDINER !!

reserveren gewenst

Tel.: 0294 237 068    www.fysiotherapievreeland.nl

Lezers schrijven

Hondenpoep
Al jaren geef ik les bij de Kynologen Club Gooi
en Eemland in Hilversum, een grote vereni-
ging met zo’n 1000 leden.
Ik geef veel puppenlessen en de 1e les krijgen
de cursisten veel theorie, hoe om te gaan met
hun pup maar ook vertellen we dat de honden
geen problemen mogen geven. Puppen vinden
bijna alle mensen leuk, maar de pup is groot
voor je het weet. En dan wordt er verwacht dat
de hond geen overlast geeft.
o.a. poep is overlast!
Onze cursisten moeten hun honden laten inen-
ten, lekkere beloningen bij zich hebben en niet
te vergeten een poepzakje meenemen. Poepje
op het veld moet in het zakje maar ook buiten
de training moet poep worden opgeruimd.
Wij hebben de hoop dat de cursisten de han-
deling normaal gaan vinden en het ook in hun
eigen woonomgeving toepassen.
Maar het is duidelijk dat veel van de honden-
bezitters uit Vreeland niet bij G&E op cursus
zijn geweest! Want wat ligt er weer veel poep!!
Op de stoep in de Voorstraat liggen grote drol-
len, getver……Kinderen moeten over die stoep
naar school, ouderen met rollator gaan al zig-
zaggend langs de viezigheid, niet leuk!
Op de grasveldjes zie je niet vaak kinderen spe-
len. Niet zo gek. Ik vind het te smerig om er een
balletje te gooien voor mijn hond, want het ri-
sico is groot dat het balletje door de poep rolt.

Laat staan dat je je kind er laat spelen.
Buiten vies kan poep ook allerlei ziektes over-
brengen op mensen/kinderen maar ook op
honden. Poep blijft heel lang liggen, ook in de
zomer, dan worden ze wel platgewalst door de
grasmaaier, maar de resten liggen overal.
Zelfs de gemeente gaat binnenkort om de tafel
om te bespreken hoe de overlast moet worden
aangepakt. 
Kunnen wij nu met zijn allen niet alvast begin-
nen met gewoon de poep op te ruimen? Stel je
voor dat er een hondenverbod op sommige
plekken komt……dan kun je dus niet meer
overal wandelen. In de gemeente Huizen is er
een heuse ambtenaar die dit controleert, bij
overtreding krijg je een grote boete.
Zover hoeft het toch niet te komen!?

O ja, ik ben gek op 
honden en geen 
mopperende 
hondenhater.

Vriendelijke groet, 
Hanny van Vliet

Op de hoek van de Breedstraat is het bij
binnenkomst gezellig druk in de kapsalon
annex modeboetiek. Marjolijn knipt en
kapt, stagiaire Stephanie loopt rond met
koffie en een klant snuffelt op haar gemak-
je tussen de rekken met kleding en ver-
dwijnt even later in de paskamer. Je zou bij-
na denken dat dit hier niets is veranderd.
Dat is natuurlijk niet zo, wij berichtten u
vorige maand al over het plotselinge over-
lijden van Annelies Balder, de eigenaresse
die het gezicht was van haar zaak. 
“Het is niet makkelijk geweest en dat zal
het voorlopig ook niet zijn. Maar wij heb-
ben enorm veel steun gehad aan de vele
mensen in en rondom het dorp die hun
medeleven hebben betuigd en ons de
moed hebben gegeven om, zoals Annelies
het ook echt gewild had, Belleza voort te
zetten,”  aldus Lacus-Jan, de man van wijlen
Annelies, die ook regelmatig in de winkel
aanwezig is.  Sinds eind oktober is Belleza
haar-mode ook op de dinsdag geopend.
Kapster Denise, is na haar zwangerschaps-
verlof weer terug en daarmee is de deur

weer voor vier dagen in de week geopend. 
Marjolijn blijft het nieuwe vaste gezicht op
woensdag, vrijdag en zaterdag. Ze heeft al
heel snel het vertrouwen van de vaste en
ook nieuwe klanten gekregen en daar zijn
ze bij Belleza heel erg blij mee!          P.v.d.H.

Belleza gaat door!

Vreeland Vocaal (voorheen Het Nieuwe
Koor) bestaat in december 12,5 jaar. Op 9
december vindt een groots jubileumcon-
cert plaats in de grote of St Nicolaaskerk.
Met medewerking van een 7 koppig pro-
fessioneel ensemble en 4 solisten. Het con-
cert begint om 14.30 uur en om 14.00 zijn
de deuren al open. Gezongen zal worden
het eerste deel van de Messiah van Händel
dat 1 uur duurt en het verhaal vertelt van

het Kerstkind. Natuurlijk zal het concert
afgesloten worden met het wereldbe-
roemde en majestueuze Hallelujah.

Daarna is er een mogelijkheid om in het
koor van de kerk elkaar te ontmoeten met
een hapje en een drankje. De toegangs-
prijs is 14,50 euro en dat is inclusief 1 con-
sumptie. Reserveren kunt u via vreeland-
vocaal@gmail.com of 0294-231409.

Vreeland Vocaal zingt ‘De Messiah’
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“Bij ons elke dag het heerlijkste
brood en banket in de omgeving.
Verser en heerlijker kan niet”

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Huiswerkcursus            Bijlessen

www.studycompany.nl 0294-234883
Breukelen & Bussum

Hendrik van Viandenstraat 34
Voor wie niet van klussen houdt!
Het huis van Gijsbert en Ineke  Vossestein
(beiden 32) ziet er uit om door een ringe-
tje te halen. Het is door de uitbouw aan de
achterzijde verrassend groot en heeft
maar liefst vier riante slaapkamers.
Gijsbert: ‘We wonen nu vier jaar in
Vreeland en onze zoon Lauran is hier twee
jaar geleden geboren. Inmiddels verwach-
ten we in december ons tweede kindje.’
Maar waarom verhuizen als dit zo’n
prachtige opgeknapte woning is? Ineke:
‘Ja, het is een heerlijk huis en Vreeland be-
valt ons goed. Toch mis ik vooral mijn fa-
milie en vrienden in Ede, waar ik vandaan

kom. En ik werk als orthopedagoog
ook in die omgeving, dus het woon-
werkverkeer valt me tegen. Zeker als
we straks twee kindjes hebben.’
Gijsbert knikt instemmend. Hij werkt
als adviseur organisatie en kwaliteit
bij importeur Pon in Leusden. ‘Ik ben
voor mijn werk niet zo zeer aan een
vaste woonplaats gebonden en kan ei-
genlijk overal wonen.’
Het huis staat nu een jaar te koop. De
prijs is inmiddels aangepast aan de cri-
sis. Gijsbert: ‘Het is nagenoeg het goed-
koopste huis in Vreeland met een prijs
van € 275.000. En je hoeft er niets

meer aan op te knappen. Het is verrassend
ruim door de uitbouw én het is heel licht.
In de achtertuin staat een schuur van
8m2. Je hebt uitzicht op 'groen' en boven
op zolder is een mooie werkkamer met
uitzicht op de kerktoren. Het woonopper-
vlak is 116m2. Volgens Gijsbert en Ineke
zijn er veel kijkers geweest. Ook jonge
mensen die écht interesse hadden, maar
die eerst hun eigen woning moeten verko-
pen. Gijsbert: ‘Tsja, de markt zit op slot.
Toch hopen we, voor Lauran naar school
gaat, in Ede te wonen.’ Meer informatie én
foto’s staat op www.funda.nl.

C.L.

Te Koop!

Het adres in Vreeland voor 
al uw DAGverse producten

Iedere dag een ruim assortiment
heerlijk vers brood en 

aantrekkelijke weekaanbiedingen.

Uw adres voor leuke en orginele kado’s
Denk aan GIFTCARDS, KADOBONNEN, 

BIOSCOOPBONNEN en delicatessemanden e.d.

Dagwinkel Aloys Hageman
Voorstraat 15, Vreeland

Tel: 0294-231514 Fax: 0294-230559
E mail: Dagwinkelhageman@live.nl

Vrijdagmiddag 9 november kwam een
groep Vreelanders bijeen voor de netwerk-
borrel. Met het 3e alternatief van manage-
mentgoeroe Steven Covey als zienswijze,
bleven we toch dicht bij huis. Centrale the-
ma van deze middag was gemeenschaps-
zin. Concreet werd de behoefte aan een ge-
meenschappelijke ruimte voor alle
Vreelanders en activiteiten van Vreelan-
ders besproken. Heeft het Dorpshuis een
functie die we koesteren, doordat zij laag-
drempelig is? Behoudt zij deze als de
Overheid haar rol minimaliseert of zijn er
alternatieven? Overeenstemming was er
over de behoefte aan een gemeenschappe-
lijke ruimte, waarbij verschillende alter-
natieven de revue passeerden. De discus-
sie ging door over de mate waarin je de
meerwaarde van zo'n plek aan
Vreelanders helder moet maken om vol-
doende vraag te creëren en wat nieuw
aanbod zou kunnen zijn. Mogelijkheden
als voordelige maaltijden, bordspelen

met kinderen en ouderen kwamen naar
voren. De discussie vervolgde hierdoor
over de mate waarin je van mensen kunt
verlangen om een actieve rol in te nemen
in het welzijn van de ander, want nieuw
aanbod vraagt ook organisatie. Waar be-
gint compassie en eindigt eigen belang?
Vind ik het als jonge inwoner belangrijk
dat de ouderen elkaar kunnen ontmoe-
ten? Heb ik daar tijd en energie voor over
en regel ik daarom zo'n spelletjesmiddag,
omdat ik hen een warm hart toe draag?
Het was een prachtige ervaring om filoso-
fisch van gedachten te wisselen met
dorpsgenoten die je daarvoor slechts van
gezicht kent. Het antwoord? Daar gaan we
de volgende keer mee verder. In alle open-
heid, out of the box, met een lekker drank-
je erbij. Leer je medebewoners kennen en
praat mee, iedereen is van harte welkom.
De volgende netwerkborrel is op vrijdag
11 januari 2013 in Lokaal Zuid.

G.I.

Wat ben jij bereid te doen voor Vreeland?

Het Vreelandse adviesbureau “Monument
in” heeft de aanbesteding MJOP Gemeente
Stichtse Vecht gewonnen! Hiermee ver-
krijgt “Monument in” een prachtige op-
dracht binnen onze eigen gemeentegren-
zen. De Gemeente Stichtse Vecht geeft hier-
mee opdracht om voor 24 monumentale
panden, die eigendom zijn van de gemeen-
te, de Meerjaren Onderhouds Plannen
(MJOP) op te stellen voor een periode van 15

jaar. Voor het adviesbureau gespecialiseerd
in bouwadvies, bouwbegeleiding en direc-
tievoering op monumentaal en historisch
gebied natuurlijk een prachtige opdracht
om trots op te zijn! Voor meer informatie:
www.monumentin.nl. Misschien heeft u
ze al “gespot” tijdens de inspecties in
Vreeland, bij het Spookhuisje, de
Muziektent en het Baarhuisje op de be-
graafplaats?

Goed nieuws voor ‘Monument in’!

In het interview met de oer-Vreelander van
oktober, Herman van 't Loo is een vervelen-
de fout geslopen. Herman was bij zijn af-
scheid van de vrijwillige brandweer
Vreeland brandmeester en bij de NOS-

brandweer onderbrandmeester. Helaas
staat in het artikel ten onrechte vermeld
dat Herman ten tijde van zijn afscheid
brandwacht eerste klas was, waarvoor ex-
cuus. M.A.v.S.

Rectificatie
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U ziet hier kasteel Loenersloot, bijna weer
in volle glorie na een forse restauratie. Dit
kasteel is een van de oudste kastelen van de
Vechtstreek, het dateert namelijk uit de
12de eeuw, maar het is in de 18de eeuw ver-
bouwd tot een gerieflijke buitenplaats.
Vandaar dat dit kasteel een plek verdient in
deze rubriek, die dit jaar in het teken van de
buitenplaatsen in en rond Vreeland staat. 
De donjon werd rond 1300 gebouwd door
de heren van Loenersloot. Zoals te zien is
op de 17de eeuwse prent is de donjon in de
loop der tijd uitgebreid met allerlei aan-
bouwen en een poortgebouw waarmee de
toegang bewaakt kon worden. Het kasteel
lag gunstig aan de Angstel, de verbinding
naar de Amstel en dus Amsterdam. Een
paar eeuwen later zou langs de Angstel het
jaagpad tussen Utrecht en Amsterdam
gaan lopen en werd het de grote verkeers-
ader van de trekvaart naar de Vecht toe. Het
kasteel werd in de 17de eeuw uitgebreid en
er werden een boerderij, koetshuis en tol-
huis bij gebouwd,

Verbouwd tot buitenplaats
In 1766 werd het grimmige verdedigings-
kasteel verbouwd tot comfortabele buiten-
plaats. Toen werd de middenvleugel ge-
bouwd, waarvoor een stuk van  de 13de
eeuwse donjontoren werd weggehakt. De
nieuwe vleugel werd prachtig ingericht,
met  een salon en eetzaal met geschilderde
behangsels, stucplafonds en fraai antiek.
Uniek is dat dit het enige interieur in
Nederland is dat nooit meer veranderd is
sinds 1766! Die verbouwing was zo duur,

dat de eigenaar eraan failliet ging en het
kasteel op een veiling verkocht moest wor-
den. Zo kwam het in bezit van de familie
Nagell-Martini Buys, die er tot de dood van
de laatste bewoonster, baronesse Martini
Nagell, zouden wonen. Naar het schijnt
fietste de barones ’s winters door de ka-
mers om het warm te houden. 

Restauratie
In 2010 is het beheer van het kasteel en
park overgedragen aan Het Utrechts
Landschap. Dit heeft voortvarend een gro-
te restauratie ingezet, waarbij de donjon,
het dak, de  wanden, plafonds en vloeren
hersteld worden. Het bijzondere is, dat het
kasteel een iets opener karakter gaat krij-
gen. De linkervleugel wordt sinds kort door
een gezin bewoond en de stijlkamers zul-
len verhuurd gaan worden voor diners, le-
zingen of vergaderingen. Het park, dat al-
tijd hermetisch gesloten was, wordt vrijwel
geheel opengesteld. Er komt een nieuwe
brug over de Angstel, zodat het park zijn ei-
gen opgang krijgt en men niet over het
voorplein van het kasteel loopt. Binnen-
kort kan iedereen –helaas zonder honden!-
genieten van dit fraaie, waarschijnlijk door
de beroemde tuinarchitect Zocher aange-
legde park, dat van een verwilderd oer-
woud de laatste paar jaar teruggebracht is
naar de oude staat van romantisch Engels
landschapspark. Een aanwinst om een
‘ommetje’ in eigen buurt te lopen!              J.J.
P.S. Leestip: Het jeugdboek ‘Splinter van
Loenersloot’, over een jongetje dat spannende
avonturen beleeft in het kasteel.

...en nu!

Kasteel Loenersloot

Vreeland vroeger....Rondom Vreeland vroeger....

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 FAX 0294 - 231539

Binnenweg 24c - 3634 AH Loenersloot 
Tel. 0294-293300

Onderhoud + APK

Schadeherstel, Taxatie en Reparatie

Afwikkeling met verzekering

Gratis vervangende auto

Greif Nederland B.V.
Industrial Packaging & Services

Bergseweg 6
3633 AK  Vreeland

Telefoon: 0294-238911

J.K.H. Coers 
Machineverhuur

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
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De Oer-Vreelander
Hans Duran is een rustige verschijning die
mij in alle kalmte verwelkomt in zijn huis
aan de Singel. Ik ken de naam Duran om-
dat ik vanuit mijn voorzitterschap van
DOS Vreeland in de boeken was gedoken
en die naam is dan onontkoombaar. Het is
zijn vader, die DOS Vreeland heeft opge-
richt en daarnaast talloze vrijwilligers-
baantjes heeft gehad. Een verenigings-
mens, altijd bezig met het dorp. Hans
heeft veel respect voor het werk dat zijn va-
der heeft gedaan maar is zelf meer op zich-
zelf. Met zijn vrouw Leontine, dochter
Claudine van 18 en zoon Yves van 14 vormt
hij een hecht gezin. Aangezien hij voor
zijn werk veel weg is, wil hij de rest van de
tijd het liefst met hen doorbrengen.
Claudine studeert Media Entertainment
Management in Haarlem en werkt bij
Belleza en Evenementen locatie De
Olifant. Yves zit in Breukelen op de middel-
bare school en gaat binnenkort stage lo-
pen bij United, beiden wonen nog thuis. 

Hans is Hoofd ENG (Electronic News
Gathering) Geluid bij United, een van de
grootste facilitaire bedrijven en zorgt er-
voor dat het geluid van programma’s als
De Mol, de Reünie, Opsporing Verzocht en
de rijdende rechter perfect is. Hij is mee-
werkend voorman en leidt 18 geluidstech-
nici naast zijn eigen inzet. Voor De Mol en
De Reünie is hij overal ter wereld geweest.
In De Reünie worden klasgenoten van
vroeger bijeen gezocht die soms verspreid
over de wereld in bizarre situaties terecht
zijn gekomen. Zoals een jongen die gevan-
gen was gehouden door de Farc en nu in
Brazilië zit. Daar reist hij dan met regis-
seur en cameraman achteraan. In ge-
noemd geval had de regisseur geen inen-
tingsboekje bij zich, waardoor zij het land
niet in mocht en nog net het vragenlijstje
aan Hans kon doorspelen. Dat is de reden
dat ze hem er graag bijvragen: als hij erbij
zit komt het wel goed. Ik vraag hem waar
de volgende Mol wordt opgenomen, maar
hij kijkt mij alleen maar glimlachend aan.
Dat zegt hij echt niet.

Naast de vele landen waar hij geweest is,
heeft hij bij interviews gewerkt met bijzon-
dere mensen. Het interview dat Mart
Smeets ooit met Lance Armstrong heeft ge-
houden bijvoorbeeld (waardoor hij zeker
weet dat Mart wel naar het dopinggebruik
heeft gevraagd) of de documentaire met
de voorbereiding van Sven Kramer op de
Olympische Spelen. Andre Kuipers voor hij
de ruimte inging en zo gaan de verhalen
door. Voor de Leprastichting heeft hij twee
weken in een Lepradorp in Indonesië geze-
ten. Er middenin zitten maakt het verhaal
echter. Op zijn facebook pagina heeft hij
fotoalbums staan waarop zijn ervaringen
te zien zijn, hij is een goede amateurfoto-
graaf. De foto op de omslag van The
Lancefactor is van zijn hand. Hij laat mij
ook prachtige foto’s zien van Vreeland, zo-
als de omgeving van de singel voor de
bouw van de huizen, toen er een kwekerij
stond. Als ik een foto van hem wil maken
voor deze Vreelandbode kan ik dat achter-
wege laten. Het is te donker voor een
mooie foto weet hij, hij stuurt er wel een.

Hij is al vroeg met geluid begonnen. Met
Willem Groenewoud, met wie hij al vanaf
jonge leeftijd bevriend is, was hij al in de
jaren ’80 met geluid bezig. Op
Koninginnedag, Dorpsfeest en in de
Discotheek onder het oude gemeentehuis,
als er iets te vieren viel deden hij en
Willem het geluid. Ze hebben samen een
film gemaakt, een 16 mm film over de

brandweer. Via Willem kwam hij
na zijn militaire dienst ook bij zijn
eerste werkgever, het RCM
Filmlab. Zijn liefde voor geluid is
helder: “Televisie is radio met een
plaatje”.

Hij is geboren op de Lindengracht
waar hij tot zijn 18e met zijn fami-
lie woonde. Daarna verhuisde hij
naar de Vossenlaan is het oude ge-
meentehuis, totdat hij in 1988 het
filmlab verliet en bij Sonotech
ging werken. Daar heeft hij
Leontine leren kennen. Het duur-
de wel even voor Hans door had
dat er meer dan collegiale gevoe-

lens voor hem waren, maar zodra dat licht-
je ging branden ging het snel. In 1992 ver-
huisden ze naar de Singel, waar ze nog
steeds wonen. En ze werken nog steeds sa-
men, nu bij United.  

Ondanks dat hij geen verenigingsmens is,
en het liefst zijn tijd verdeelt tussen zijn
werk en thuis, is hij er als het nodig is.
Toen zijn kinderen nog op school zaten
heeft hij voor de schoolmusicals en kerst-
vieringen het geluid verzorgd. Nu heeft hij
zich laten strikken voor het 750-jarige
feest. Omdat het wel zijn dorp is. Hij is gek
op zijn werk en op wat dat hem allemaal
brengt, Vreeland is thuis.

De Import-Vreelander
‘Ik verheug me op de toekomst’
Alix Colson (61) komt uit België. Ze werd
geboren in het centrum van Antwerpen,
dichtbij het stadspark. Haar vader was ad-
vocaat en haar moeder huisvrouw. Ze was
de oudste in een gezin van drie kinderen.
De jonge Alix deed een HBO-opleiding

Rondje Zuwe
door Grace Inklaar

en Connie Lohuis

Voor de lekkerste kaas,
de ruimste sortering magere kaas,
de beste boerenkaas uit het groene hart
van de Krimpenerwaard en de meest 
verrassende buitenlandse kazen!

Komt u iedere donderdagmorgen
van 8.30 - 12.30 uur naar de Fetha 
in Vreeland naar Kaashandel E. de Vries

Pin aanwezig!

SPAKENBURGSE VISHANDEL

De Spakenburgse Visspecialist staat elke week
op donderdag van 09.30 tot 12.30 uur

bij het Dorpshuis

DOBBELDINER "Heilig Avondje" woensdag 5 december 2012
Sinterklaas vieren in de Nederlanden? Op woensdag 5 december
kunt u het DOBBELDINER reserveren.Vanaf 4 personen of meer

per tafel zorgen wij voor een overheerlijk 4 gangen menu, een 
wijnarrangement, tafelwater en een koffieservies na.

Tijdens het diner kunt u met uw gezelschap het spel "DOBBELEN"
om leuke cadeautjes! De DOBBEL stenen en wij zorgen voor de
leuke, verschillende en grappige DOBBEL cadeautjes! Bij één van 

de gangen die wij u serveren worden 4 verschillende gerechtjes op
tafel gezet, ook daar mag u dan om dobbelen. Geen zorgen meer
over surprises en gedichten voor een 'heilig avondje', geniet en 

lach met het DOBBELDINER! Prijs per persoon: 99,00

CULINAIRE KERST op loopafstand!
Eerste Kerstdag serveren wij een prachtige lunch en beide kerst-
dagen serveren wij een uitgebreid kerstdiner.Wilco maakt beide 
diners live de amuses in de lounge klaar, samen met zijn team.

Wilt u aanschuiven voor een kerstontbijt? Ook dan kan! 

Geniet van de keuken van Wilco op loopafstand van uw huisadres.
Voor informatie en reserveringen, bel 0294 232326 

of stuur een mail naar info@nederlanden.nl

VOLG ONS OP TWITTER @RestNederlanden of FACEBOOK
http://www.facebook.com/DeNederlanden

Brugstraat 1                                                    Ned. den Berg

Altijd wind mee met een elektrische fiets
Wij zijn dealer van GIANT, GAZELLE, BATAVUS en MONTEGO

WWW.KROONTWEEWIELERS.NL
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maatschappelijk werk. En dat is altijd haar
vakgebied gebleven. ‘Ik heb eerst een tijd
gewerkt in de psychiatrie en later met ge-
detineerden die weer in de maatschappij
moesten reïntegreren. Dat waren heftige
tijden. Mijn interesse ging ook uit naar
Oosterse filosofie. Met vrienden stevig dis-
cussiëren over het leven en daarna een
flinke Duvel in de kroeg. Dat was een hele
leuke tijd. Ik woonde in mijn jonge jaren
samen, maar die relatie liep op een schei-
ding uit. En nee, we hadden geen kinde-
ren.’

Zielsmaatje
Ik ben daarna maatschappelijk werk gaan
doen iets buiten Antwerpen. Dat was heel
divers, vluchtelingen begeleiden, mensen
in de bijstand helpen, maar ook  schuldsa-
nering bij tomatenboeren die failliet gin-
gen. Op een mooie dag  werd ik uitgeno-
digd door een vriend voor een zeilweek-
end van farmaceutisch bedrijf Duphar uit
Weesp in Friesland. Hij had daar gewerkt.
Ik was toen 32 jaar. In Friesland lagen vijf
bootjes aan de wal en er kwam een oude
Fiat aanrijden. Daar stapte een man uit. En
ik dacht wow….wat een uitstraling. De
man – voor die gelegenheid de schipper –
kwam aan boord. Enfin, de leuke man die
ook bij Duphar werkte was Peter Nagtegaal
uit Vreeland. Het klikte gelijk. Hij had ook
een scheiding achter de rug. We bleven el-
kaar schrijven en zien. En eigenlijk had ik
hem drie maanden daarvoor al in een
droom gezien. Heel vreemd. Ik wist na die
droom, dat wordt mijn partner. We heb-
ben het heel rustig aan gedaan. Ik had al-
leen een goed leven, dus in een nieuwe re-
latie wilde ik geen compromissen meer
sluiten. Na drie jaar heb ik het besluit ge-
nomen – we leven dan in 1989 – met Peter
samen te gaan wonen in Vreeland. Peter
had al twee dochters en samen hebben we
geen kinderen. Peter is echt mijn ziels-
maatje. Deze relatie is een cadeau. Het is
veel meer dan liefde. Er is respect en begrip
voor elkaar ook al zijn we totaal verschil-
lend. We hebben eerst twaalf jaar samen-
gewoond en daarna zijn we getrouwd.’

Van Antwerpen naar Vreeland
Het wonen in Vreeland was gelijk goed.
‘Peter had een fijne vriendenkring waarin
ik werd opgenomen. Vreeland is zo’n
prachtige en liefelijke omgeving, met het
water en de natuur. Ik kreeg na een paar
maanden een baan als indicatieadviseur

bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling
Zorg) in Amstelveen. Wat een naam he!
Zieken, ouderen, gehandicapten, gezin-
nen kunnen een financiering krijgen uit
de AWBZ-pot. Maar dat moet dan wel geïn-
diceerd worden. Dat laatste deed ik.
Eenentwintig jaar heb ik daar gewerkt.
Het was heel boeiend maar werd steeds
drukker en ingewikkelder qua wet- en re-
gelgevingen. Het werk werd ook bureau-
cratischer. Dat is me een paar jaren gele-
den gaan opbreken. Ik kreeg lichamelijke
klachten, een burn-out dus. Ik wil mijn
werk met liefde en zorg en respect doen,
maar door de grote werkdruk kon dat niet
meer. Ik was uitgehold na 35 jaren maat-
schappelijk werk. Daarvoor geloofde ik
niet zo in een burn-out, maar sinds het mij
is overkomen weet ik beter. Ik weet dat het
niet gaat om wat je doet, maar wie je bent.
Ik ben weer meer gaan mediteren, gaan
quilten, schilderen en doe nu aan Chi
Neng een soort Chinese bewegingsleer.
Verder ben ik veel gaan wandelen.’

Psycho-energetica
Inmiddels gaat het weer goed met Alix,
maar met haar baan is ze gestopt. ‘Ik heb
nog wel een praktijk in Antwerpen, nu al
20 jaren. Daar ga ik twee keer per maand
naartoe. Dan bezoek ik gelijk mijn bejaar-
de moeder en logeer er een paar dagen. In
de praktijk breng ik mensen terug bij hun
eigen weten. Om dit werk te doen heb ik
een vierjarige opleiding psycho-energetica
gevolgd. Op alle vragen die je in je leven
hebt, heb je vaak ook zelf het antwoord. De
kunst is om bij dat ‘weten’ te komen. Dit
werk past goed bij me, omdat ik heel ge-
voelig ben. Van jongs af aan voorvoel ik al-
lerlei gebeurtenissen. Of ik dit werk ook in
Vreeland zou willen doen? Oh ja, best wel,
maar ik ga er geen reclame voor maken.
Als het de bedoeling is, komt het vanzelf
op mijn pad. Eerlijk, ik verheug me op de
toekomst, want ik heb nog een mooie peri-
ode voor me liggen in een wereld die op
zijn kop staat.’

C.L.

Meenthof 40, 
1241 CZ  Kortenhoef.  
Tel 035 - 65 6 05 48
www.oogzorg-briljant

zorg

De beste brillenglazen worden bij Briljant omlijst door de mooiste monturen. 
Grote en kleine merken presenteren stijlvol hun mooiste collecties. 
Laat u adviseren over de laatste mode en zet uw wereld weer op scherp.

Oogzorg

op z’n mooist

Saskia
BROCANTE -CADEAUX

KERSTVERKOOP

vrijdag 7 december 10.00-21.00 uur
zaterdag 8 december 10.00-17.00 uur
zondag 9 december 11.00-17.00  uur
vrijdag 14 december 10.00-21.00 uur

zaterdag 15 december 10.00-17.00 uur
W ij verkopen o.a. brocante, woonaccessoires, curiosa,

kerstartikelen, cadeaux, groendecoraties, woon-
kussens/plaids, kerstkransen en landelijke meubeltjes. 

Lindengracht 6, 3633 AT Vreeland tel. 06 519 659 88
www.saskiabrocante.nl

10eBarn sales in Christmas style



Gouden Kalf-winnares en oud-Vreelandse
Willeke van Ammelrooij reikte op 19 okto-
ber jl. een zilveren kalf uit aan Johan
Beukeboom, die schitterde in een docu-
mentaire, gemaakt door Jelle van
Doornik. Deze documentaire is een voor-
proefje van de film die gemaakt gaat wor-
den over Vreeland en bijzondere Vreelan-

ders in het lustrumjaar 2015, als Vreeland
750 jaar bestaat. De documentaire over
het Countryweekend op Pondarosa werd
vertoond tijdens een surprisefeest voor
Beukeboom’s verjaardag en was een groot
succes. Een voorproefje dat absoluut naar
meer smaakt! 

S.B.
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AEROBICS VREELAND/LOENEN  
www.buitenbeentje-aerobics.nl

Zilveren Kalf voor Johan

Verkoop, onderhoud, APK, alle merken.
Wij zijn gevestigd bij u om de hoek in 

Nieuwer Ter Aa.  WELKOM!
Ter Aaseweg 8 / T.:0294-234449

info@vossestein.nl /www.vossestein.nl

Met de invallende duisternis was het op
zondag 28 oktober weer genieten van ve-
lerlei culinaire hoogstandjes tijdens de tra-
ditionele brugborrel; het offciele afscheid
van het vaarseizoen. Paul Fagel en Wilco
Berends verwenden de Vreelanders met
heerlijke hapjes maar ook de minder pro-
fessionele Vreelandse koks leverden veel
lekkers. Brugwachter Jaap werd bedankt
voor zijn diensten afgelopen zomer. Groot
en klein genoten van de gezellige borrel
rond de vuurkorven die dit jaar een opval-
lend grote opkomst kende.

Brugborrel

Het boekje ‘Vreeland’ is 
tijdens de Kerstmarkt te koop!

Kijk vast naar de digitale versie op www.plantage-vredelant.nl

Ieder jaar weer zijn Sint en Kerstman op zoek
naar presenten 
Iets leuks en origineels, voor niet teveel centen In
Vreeland keken zij hun ogen uit
Want voor cadeautjes hoefden zij dit dorp niet
uit! 

Zo zagen zij de nieuwe collectie delicatessen van
Aloys 
Daarvan waren zij geheel niet vies
Een bijzondere olie, saus of zalig ingrediënt
Cellofaan en strik eromheen en … klaar present!

Bij Tierelantijn, waar altijd zo’n gezellig sfeertje
heerst
Raakten Sint en de Kerstman bijna onbeheerst
Al die leuke cadeautjes, sjaals, tassen en hebbe-
dingen 
Ze wilden alles wel hebben en konden zich nau-
welijks bedwingen

Ook bij Belleza was het weer raak 
Na een zware tijd gaat gelukkig door de zaak

Een keur aan mooie kleding, laarzen of verzor-
gingsproducten voor het haar
In no-time was het shoppen hier geslaagd en
klaar

En dan al die unieke sfeervolle dingen bij
Saskia’s Brocante… 
Ook hier wisten de heren goed van wanten
Kandelaar hier, kussentje daar 
Serviesjes, engeltjes, ziezo, ook weer klaar! 
Een mooie buitenlantaarn bij de smid 
En meteen voor de Dorpsraad weer een nieuw lid

Een etentje cadeau, een heerlijk avondje uit
Bij NoordBrabant, De Nederlanden of Lokaal
Zuid

Zo vonden de Sint en Kerstman echt voor ieder-
een wat 
Voor vaders, moeders, kinderen, grootouders en
elke andere schat 
Daarom hier hun gouden tip tot besluit: 
Ga voor al je inkopen het dorp niet uit!!             J.J.

Decembercadeaux uit eigen dorp


