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Van de redactie
Als u dit leest is de wereld gelukkig niet vergaan en luiden we
hopelijk op een goede manier 2012 uit en volgende week een
nieuw jaar in. December is weer goed gevuld met bijzondere
activiteiten, zoals de zeer geslaagde Sinterklaasintocht en de
Kerstmarkt. U vindt natuurlijk een terugblik op deze bijzonde-
re evenementen. Een van de organisatrices, de altijd super ac-
tieve ‘juf’ Sandra Boogert staat deze maand in De
Schijnwerper. Andere boeiende interviews zijn die met Oer
Vreelander Edo Smit en Import Vreelandse Marijke Spijker. Het
dit jaar jubilerende (30 jaar!) Groenpartners staat centraal in
de rubriek Bedrijvigheid en Vreedenhoff sluit de rij van twaalf
buitenplaatsen in ‘Vreeland Vroeger en Nu’. Verder leest u al-
les over veel nieuwe en al bestaande activiteiten voor kinderen,
zoals judo, de theaterschool en kinderyoga en nog veel meer
divers nieuws. De redactie wenst u hele gezellige kerstdagen en
alvast een gezond en gelukkig 2013

Singel 1
3633 CW Vreeland

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

Met het nieuwe jaar voor de deur willen we
alle dorpsgenoten uitnodigen om met ons
op 1 januari 2013 het glas te heffen. En dat
doen we natuurlijk in ons Dorpshuis. U
krijgt binnenkort een nieuwjaarskaart in
de bus met de juiste informatie. Een kaart
die in het teken staat van ‘kunst in
Vreeland’. We danken eenieder die ons fo-
to’s heeft gemaild van kunstwerken, zodat
wij een mooie collage konden
maken. 
De nieuwbouw op het voormali-
ge CSV-terrein staat opnieuw ter
discussie. Uit een reactie van de
gemeente begrijpen we dat de
politiek er de noodzaak van in-
ziet dat er in Vreeland sociale woningbouw
zou moeten komen. Wordt vervolgd. 
Zoals wellicht bekend had Waternet tot
voor kort bezwaren tegen glasvezelkabels
in de Vechtoever. Dat betekent dat de
Nigtevechtseweg en de Bergseweg hier nog

steeds geen gebruik van maken. Inmiddels
is Waternet op het besluit teruggekomen
en mag er tóch in de oevers gegraven wor-
den. Reden voor de Dorpsraad om dit weer
aan te kaarten bij de CIF – de leggers van de
kabels. En natuurlijk kunt u als bewoners
ook in de pen klimmen en wellicht met el-
kaar een brief opstellen. Binnenkort wordt
overigens de Boslaan voorzien van genoem-

de kabels. Met Waternet volgt
ook een overleg over het gebruik
van de Vecht. Ons doel is de re-
creatievaart een snelheidsbeper-
king op te leggen én we willen
duidelijkheid over de brug bij de
N201, die té vaak niet functio-

neert. En dat geeft dan weer verkeersover-
last in ons dorp. 

Rest ons u hele fijne feestdagen toe te wen-
sen en voor 2013 een goede gezondheid en
zo min mogelijk last van de crisis. 

Glasvezelkabel in Vechtoever

Moet u boodschappen doen, naar de tandarts, naar de biblio-
theek, consultatiebureau of apotheek in Loenen? Dan kunt u
vanaf 6 januari met de bus. Vanaf die datum zal buslijn 122 van-
uit Vreeland ook naar het dorp Loenen rijden. Dit heeft Mieke
Hoek, raadslid van Het Vechtse Verbond en via haar statenlid-
maatschap voor 50PLUS voor elkaar gekregen bij de gemeente.
Kijk voor de actuele dienstregeling op www.connexxion.nl. 

Aanpassing lijn 122

Bericht 
van de

Dorpsraad

Dorpsbewoners die hun warme huis ver-
ruilden voor de natte en winderige dorps-
kern van Vreeland zorgden vrijdag 14 de-
cember samen met de standhouders voor
een sfeervolle Kerstmarkt in de oude
dorpskern. 40 kramen werden gezellig in-
gericht en er was genoeg te eten en te drin-
ken. Dat de Kerstmarkt zó nat zou verlo-
pen had de organisatie niet gedacht.
Karin van Dis: “We hebben de hele week
het weerbericht met argusogen gevolgd.
De dag begon eigenlijk prachtig maar op
het moment dat de markt van start ging,
begon het ook te regenen. Helaas voor de
standhouders en bezoekers stopte dat ook
niet meer tot het einde van de markt. Toen
we gingen opruimen werd het pas droog.
In de 5 jaar dat de Kerstmarkt nu in het
dorp is, is het weer nog nooit zo slecht ge-
weest”. Liesbeth Gales stond met haar
kraam op Duinkerken en vertelt: “Er
waagde zich geen mens op Duinker-

ken.....je stormde er weg. We hebben ook
gelachen om de komische situaties om
ons heen welke veroorzaakt werden door
de sterke wind. Regelmatig vloog er een
achterzeil de lucht in, standhouder ver-
dween even volkomen in de zeilen, bleef
daar even stil...en vanzelf kwam er weer
een hoofd te voorschijn en bond de boel
met een stoïcijns gezicht weer vast. En dat
gebeurde niet een keer maar wel 5 - 6
keer.....Tegenover ons stond Vreeland 750,
met een mooie witte plant op de kraam
om de boel wat op te fleuren. Hoe vaak die
kerstster wel niet de kraam overwaai-
de....steeds iemand erachteraan en weer
overeind gezet. Tot ze de moed opgaven en
het ding maar lieten liggen...”
De standhouders in de Breedstraat had-
den het minst last van het slechte weer.
Daar was het in de kunstenaarsschuur en
de knutselschuur gezellig druk. 

Lees verder op pagina 3

Zeer natte Kerstmarkt!
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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 13.30-15.00 uur
(tijdens schoolvakanties gesloten)
Meer informatie: 
www.bibliotheekavv.nl

Agenda

De Vreelandbode is een uitgave van

Stichting Vreelandbode (KvK 30238883)

Rek. 11.27.81.632 t.n.v. St. Vreelandbode

Postadres: p/a Duinkerken 5, 3633 EM

Vreeland. Email: info@vreelandbode.nl

Voorzitter Stichting Vreelandbode:
Karin van Dis

Redactie: Sandra Boogert, Grace Inklaar,

Juliette Jonker, Renée Bink, Connie Lohuis

Marie-Anne van Stijgeren en Barbara Mees.

Met medewerking van: 
Harold Linnartz, Lis van Haagen, Pieter

Hoekstra.

Contactpersoon verenigingen: 
Sandra Boogert.

Advertenties: Pauline van der Hoeden:

info@vreelandbode.nl  

Administratie: Carola Marseille (penn.). 

Website: Rens van der Meer. 

www.vreelandbode.nl

Kopij voor de volgende Vreelandbode ui-

terlijk 9 januari 2013 inleveren via

info@vreelandbode.nl. De volgende Vree-

landbode komt uit op 17 januari 2013.

Drukwerk: Dunnebier Print. 

De redactie behoudt zich het recht voor om de

aangeleverde teksten in te korten, danwel niet

te plaatsen, zonder opgaaf van redenen.

Belangrijke telefoon-
nummers en adressen

Kerkdiensten

Colofon

20 dec. Kerstmusical CSV
21 dec. Einde van de wereld (?)
22 dec. Christmas Carols in Kortenhoef
22 dec-6 jan Kerstvakantie CSV
25 -26 dec Kerst
31 dec. Oudjaarsdag
1 jan. Nieuwjaarsdag en borrel 

Dorpsraad in het dorpshuis 
11 jan. Vrijdagmiddagborrel saam-

horigheid in Lokaal Zuid
12 jan. Cesar Zuiderwijk Theater 4in1
26 jan. 90 jaar MV De Vecht
31 jan. Poezie aan de Vecht
8 feb. Dorpsdiner in De Nederlanden
15 feb. Voorjaarsvakantie

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. 23 dec. 10.00 uur ds.  J. Schaap

ma. 24 dec. 22.00 uur dhr. C. Boers

di. 25 dec. 10.00 uur ds.  P. Hoekstra

zo. 30 dec. 10.00 uur ds.  A. Sneep

ma. 31 dec. 19.00 uur drs. W. Jonkers

di. 1 jan. 10.00 uur liturgiecomm.

zo. 6  jan. 10.00 uur drs. W. Jonkers

zo. 13  jan. 10.00 uur ds.  P. Hoekstra   

zo. 20  jan. 10.00 uur drs. T. de Haan

Vechtzooitje
Gevonden op de brug: gouden oorbelletje
(met hangertje). Ophalen bij Tierelantijn

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

Vervolg van pagina 1
Sneltekenaar Hassan zorgde voor hilari-
sche portretten en het zangduo zorgde
onder gitaarbegeleiding voor vrolijke
Kerstmuziek. Ook de stal van boer Johan
Beukeboom was een droog plekje op de
Kerstmarkt. Hoewel de stal dit jaar alweer
een stuk groter was dan vorig jaar, heeft
boer Johan toch besloten om de stal vol-
gend jaar nog groter te maken. Dan krij-
gen ook de ezel en een koppel schapen een
plaats om te staan. Beukeboom: “Het is zo
leuk om te zien hoe de kinderen omgaan
met de dieren. Daar hebben we wel een
paar dagen bouwen voor over. En gelukkig
heeft Jan Verhoef me dit jaar bijgestaan.
Hierdoor zaten wij lekker droog”. 
De fakkeloptocht is uiteindelijk door de
wind afgeblazen, maar gelukkig kon het
spetterende vuurwerk gewoon doorgaan.
Het A’meezing’concert
van muziekvereniging
de Vecht kon dankzij
John Kramer van het
Dorpshuis binnen in de

warme zaal door gaan. Zowel bij lokaal
Zuid als in het Dorpshuis was het tot in de
late uurtjes gezellig druk. 
Volgend jaar is de Kerstmarkt op vrijdag
13 december. We hopen dat de weergoden
het dorp op die dag wat gunstiger gezind
zijn.

Bedrijfsvereniging Vreeland
Pannenkoekenhuis Noord Brabant
Restaurant de Nederlanden
Rabobank Vecht en Plassen
Pronk Vuurwerk
Lokaal Zuid
HSM
Kaas- en IJsboerderij De Willigen
Driessen Vreeland
Dagwinkel
Pyromax
Dorpshuis Vreeland
Casa Catering
Greif Nederland BV 

Hartelijk dank voor jullie 
bijdrage aan de Kerstmarkt!

Op zaterdag 24 november bracht de Sint
zijn jaarlijkse bezoek aan Vreeland. Alle
Vreelandse kinderen, hun ouders en wet-
houder Gera Helling stonden hem op te
wachten. Muziekvereniging de Vecht
blaasde Sinterklaas-melodieën over de
menigte en De Nederlanden schonk cho-
colademelk en glühwein. In het Dorps-
huis kregen alle kinderen de gelegenheid
om de Sint persoonlijk te begroeten. 

De foto’s die Annelies Weijschede heeft ge-
maakt zijn te vinden op www.oypo.nl
zoek-opdracht: werkvanaatje en bijbeho-
rend wachtwoord: vreeland.

Bezoek van Sint aan Vreeland
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Machinaal borduren van logo’s & namen
Tevens levering van sport, promotie- 
en bedrijfskleding
Voor bedrijven en particulieren,
grote en kleine oplage

Borduurstudio het Gooi, Vreeland
Tel. 0294-230756, E-mail info@borduurstudiohetgooi.nl

www.borduurstudiohetgooi.nl

Melle en Kees hebben elkaar
ontmoet op de Hogere
Tuinbouwschool in Vilvoorde,
België. Melle koos voor die op-
leiding, net zoals Kees een jaar
later omdat er meer aandacht
was voor de geschiedenis van
groen en architectuur en de
praktijk dan op een vergelijk-
bare opleiding in Nederland.
Kees had een auto en tijdens
hun gezamenlijke ritten van
en naar België bleek een ge-
deelde interesse voor geschie-
denis, cultuur, natuur en ook
hun liefde voor elkaar.
Na hun studie gingen ze in 1982 samenwo-
nen in het koetshuis van buitenplaats
Vreedenhorst in Vreeland, het ouderlijk
huis van Kees. Ze waren jong en onderne-
mend en besloten een reis te maken naar
Canada, het land waar Melle zo graag naar
toe wilde. Ze kochten daar een truck, leen-
den gereedschap en legden tuinen aan. Zo
verdienden ze drie maanden lang hun geld
om vervolgens met die oude truck nog eens
drie maanden rond te trekken. Van
Vancouver naar het Noorden omdat die
truck de Rocky Mountains niet trok maar
waar ze even zo goed met een lekke band be-
landden in the middle of nowhere. Als je
dat met z’n tweeën overleeft, kan je rest ook
wel aan.
Toen ze na hun Canadese avontuur terug-
keerden naar het koetshuis in Vreeland was
er net als nu geen baan te krijgen. Tuinen
waren ook niet hip in die tijd en dus beslo-
ten ze voor zichzelf te beginnen met ont-
werpen en aanleg. Klandizie diende zich
aan door de gratis tuinadviezen die Melle
gaf in een tuincentrum in Soest en door de
talloze lezingen die ze hield voor het tijd-
schrift ‘Groei en Bloei’. En van meet af aan
organiseerde Kees alles ‘buiten’ en zorgde
Melle ‘binnen’ voor ontwerp, telefoon en
verkoop. Maar het bleven onzekere tijden.
Daarom volgde Melle in de avonduren een
opleiding bedrijfskunde en deed Kees, als
één van de eersten in Nederland, een oplei-
ding in Historisch Groen.
Gelukkig trok rond 1987 de tuinenmarkt
weer aan en konden ze vol aan de slag. Twee
jaar daarvoor waren ze verhuisd van het
koetshuis naar het grote huis van
Vreedenhorst. “Interesse voor het huis en de
tuin zijn essentieel als je op zo’n prachtige
buitenplaats gaat wonen”, aldus Melle. En
ook toen al, al lang voor dat historische tui-
nen ‘hip’ werden, lag de focus van Melle en
Kees op het historische aspect. Bij histori-
sche tuinen kan ook je denken aan een

nieuw ontwerp op basis van oude stijlken-
merken worden toegevoegd. Dat beperkt
zich niet tot tuinen van historische buiten-
plaatsen maar kunnen ook boerderijtuinen
zijn of bijv. een tuin van een huis uit de der-
tiger jaren. Erg belangrijk is bovendien het
onderhoud, dat ook een specialisme is, zo-
als het snoeien van hoogstamfruitbomen
of lei fruit.
Vreedenhorst is een hele oude buitenplaats
en had nog maar 1 ha grond toen Melle er
kwam wonen. In 2000 kregen Kees en Melle
de mogelijkheid 7 ha weiland van de buren
bij te kopen. De uitdaging was dat enorme
terrein opnieuw in te richten in de stijl van
een buitenplaats. Een deel is nieuwe na-
tuur, bloemrijk grasland, dat in het najaar
gehooid wordt en waar in de winter scha-
pen op lopen. Achterin is een stuk bos aan-
geplant, verdeeld in droog bos en nat bos. 1
ha is gebruikt voor oude hoogstamfruitbo-
men, allemaal Stichtse rassen. Ze gebrui-
ken dakpannen als beschoeiing, geen
kunstmest, geen monocultuur. Zichtassen
en paden die horen bij een parkbos van een
buitenplaats zijn weer aangelegd. Ach, het
is eigenlijk te veel om op te noemen. Zo is er
ook ‘de schuur’, voor het gemak wordt dat
prachtige bouwwerk zo genoemd. Stap
voor stap hebben ze hem zelf gebouwd vol-
gens oude technieken. Behalve als opslag en
stal voor zieke dieren werd hij afgelopen
jaar in het kader van ‘het jaar van de buiten-
plaats’ ook gebruikt als expositieruimte en
worden er af en toe recitals gehouden. Op
de zolder van de schuur gaat nu een docu-
mentatiecentrum komen. Alle kennis over
materialen die vroeger in oude tuinen ge-
bruikt werd en die we tegenwoordig ook
nog zouden kunnen gebruiken, zal daar
overzichtelijk ten toon gesteld worden.
Groenpartners bestaat binnenkort 30 jaar.
Een hoveniersbedrijf met een sterk histo-
risch karakter.  Een bedrijf waar Melle en
Kees erg trots op zijn.                                    R.B.

Bedrijvigheid in Vreeland
Melle Wierper en Kees Beelaerts van Blokland

van Groenpartners

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

Als ‘uitsmijter’ van het themajaar van de his-
torische buitenplaats is een prachtige gids
verschenen waarin 551 complex historische
buitenplaatsen per provincie zijn opgeno-
men. Natuurlijk staan veel buitenplaatsen
in onze omgeving hier ook in. U leest er in
deze Nationale Gids Historische Buiten-

plaatsen door R. Dessing en J. Holwerda boei-
ende informatie over en bijvoorbeeld ook of
de tuin of het huis is opengesteld. 
Een dikke pil met harde kaft en honderden
foto’s, een must voor buitenplaatsenliefheb-
bers! Te koop bij Van Kralingen in Breukelen
voor € 19,50.

Buitenplaatsengids verschenenNieuw 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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Maandagmiddag na school, soms ook op
woensdagmiddag en binnenkort zelfs op
vrijdagmiddag (dan niet in Vreeland, maar
in Breukelen) komen ze bij elkaar. Kinderen
die houden van toneelspelen en zingen! Ze
krijgen les van ervaren leerkrachten, leren
de fijne kneepjes van het vak en hebben
vooral ook veel lol. Één van de initiatiefne-
mers van theaterschool Kleine Kunst,
Sandra Boogert, vertelt: “Tijdens het geven
van verjaardagsfeestjes bij De Toverkikker
merkte ik dat kinderen dol zijn op toneel-
spelen, zingen en verkleden. We hebben
toen theaterschool Kleine Kunst opgericht.
Omdat ik - naast het veel lol hebben - ook wil
dat de kinderen echt wat leren van het thea-
tervak, geef ik zelf geen les maar zijn daar
ervaren docenten voor uitgekozen”.
Siwanthi Leijen-van der Pol is er één van. Zij
heeft jarenlang Tada! Kindertoneel in
Loenen gerund.
Siwanthi: “Ik wilde me meer toeleggen op
lesgeven en minder op organiseren. Dat
doet Sandra nu. Ons schooljaar loopt van
oktober tot oktober. We hebben gemerkt
dat de maand juni niet echt geschikt is voor
een uitvoering. Kinderen zijn op school
druk en echt aan vakantie toe. Zo kijken we
steeds naar wat voor kinderen het beste is”.

De lessen op theaterschool Kleine Kunst in
Vreeland worden gegeven aan kinderen
vanaf 7 jaar. Tieners, jongeren en volwasse-
nen zijn ook van harte welkom. Bij voldoen-
de aanmeldingen wordt daar een nieuwe
groep voor opgericht. Na de voorjaarsva-
kantie kunnen er weer nieuwe leerlingen
instromen. Vanaf dat tijdstip wordt gewerkt
aan de musical ‘Sproet’ die begin oktober
zal worden opgevoerd. In deze musical zijn
nog enkele rollen voor jongeren/volwasse-
nen vrij. De lessen kosten € 7 per uur. In het
nieuwe jaar zullen ook verschillende work-
shops worden gegeven: ‘Meerstemmig zin-
gen’ door 3e jaars conservatoriumstudente
Vera Buijk, een workshop ‘Clownerie’ door
een echte clown en de workshop ‘Hier ben
ik’ voor kinderen vanaf 5 jaar. Genoeg aan-
bod dus op theatergebied in Vreeland. Meer
informatie op de website: www.theater-
schoolkleinekunst.nl.

Wat doen zij nou?
Theaterschool Kleine Kunst

Op vrijdag 8 februari 2013 zet De
Nederlanden de deuren open voor de
Vreelanders. “Een goede reden om méér
dorpsgenoten op een ongedwongen ma-
nier te leren kennen”, zegt Caroline
Berends. “We serveren die avond vanaf
half zeven een heerlijk diner, te beginnen
met een aperitief én amuses in de lounge.
Wilco en ik zullen dan onze plannen met
De Nederlanden uit de doeken doen en
over onze passie vertellen. Daarna gaan de
gasten gezamenlijk aan tafel, dus je kunt
ook heel goed in je eentje komen. Na de
eerste twee gangen, gaat Juliette Jonker-
Duynstee ons allerlei ‘weetjes’ vertellen
over Vreeland. Zo wist ik bijvoorbeeld niet

dat het Vechtwater vroeger in Amsterdam
als drinkwater werd verkocht. Na de lezing
van Juliette serveren we weer twee gangen.
De koffie drinken we gezellig in de lounge.
De kans is groot dat je weer allerlei leuke
nieuwe contacten opdoet.” Volgens
Caroline is dit avondvullende programma
ook voor dorpsgenoten die wat drempel-
vrees voor sterrenrestaurant De
Nederlanden hebben. “We rekenen een all-
in prijs van 75 euro, dat is dus inclusief de
drankjes. In de volgende editie van De
Vreelandbode vertellen we wat er 8 februa-
ri op het menu staat! 
Wil je alvast reserveren, stuur dan een
mailtje naar info@nederlanden.nl.

Binnenkort dorpsdiner  De Nederlanden
Genieten met dorpsgenoten!

Het eerste exemplaar van het nieuwe
Vreelandboek was natuurlijk voor onze
burgemeester, mevrouw Mirjam van ’t
Veld. Zij ontving het prachtige boekje
–waarin zij het voorwoord schreef- uit
handen van opdrachtgever Krijn-Jan
Driessen. Het boekje geeft op een beelden-
de manier weer waarom Vreeland zo bij-
zonder is om te wonen. Alle aspecten ko-
men aan bod: de hechte gemeenschap,
het verenigingsleven, de natuur, alle festi-
viteiten die het hele jaar door plaatsvin-
den, de middenstand, de horeca, de sport-
faciliteiten, de school, te veel om op te noe-
men. Connie Lohuis en Gerdjan Rapati
van Strakblauw schreven de teksten,
Juliette Jonker nam het onderwerp
Geschiedenis voor haar rekening en Karin
van Dis de algehele coördinatie. Het boek-
je is voorzien van tientallen foto’s en is

fraai opgemaakt door Lisa Broos. Een
100% Vreelands product dus! Te koop voor
€ 9,95 bij de de Dagwinkel, Tierelantijn en
bij Koopmans in Loenen.

Burgemeester ontvangt boek Vreeland
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E-mail klopperaannemers@planet.nl Telefoon 0346 - 251639

Er schijnen nog mensen in Vreeland te be-
staan die haar nog niet kennen: Sandra
Boogert. Dat is wonderlijk want Sandra is
hoogstwaarschijnlijk de meest actieve en
betrokken inwoner van ons dorp. Een (on-
volledige) opsomming van haar bezighe-
den: leerkracht op CSV Ridderhof, oprich-
ter van Theaterschool Kleine Kunst, mede-
organisator countryweekend Pondarosa,
Vreeland-correspondent van AD Utrechts
Nieuwsblad, redacteur van de Vreeland-
bode, ontvanger van Sinterklaas en één
van de drijvende krachten achter het
Dorpsfeest en de Kerstmarkt.
Waar haalt de altijd sprankelende en en-
thousiaste Vreelandse de tijd en inspiratie
vandaan? ‘’Ik heb geen kinderen, dat
scheelt een heleboel tijd. En ik wil mezelf
altijd overwinnen in iets. Ik wil graag din-
gen blijven leren. De Kerstmarkt bijvoor-
beeld begon met tien kraampjes waar ik
mijn familieleden voor optrommelde.
Moet je kijken wat daar nu staat! Daar
krijg ik dan weer bergen energie voor te-
rug. Dat ik denk: Zo, dat is wel weer goed
gelukt!’’ Dat Boogert bij heel veel activitei-
ten gesteund wordt door behulpzame
Vreelanders, noemt ze bijzonder. ‘’In je
eentje kan je niet zo veel, hè. Maar samen
lukt er heel veel. Dat is mooi! Ik zie heel
veel mensen ook blij worden.’’

Boerendochter
Sandra werd in 1974 geboren in het Zuid-
Hollandse dorp Klaaswaal maar verhuis-
de al op jonge leeftijd naar West-Brabant.
Als dochter van een fruitteler/varkens-
boer groeide ze op een heuse boerderij op.
Daar in Brabant ligt nog steeds een stukje
van haar hart, ook al omdat Sandra jaren
geleden het huis van haar grootmoeder in
Bergen op Zoom samen met haar zus
kocht en nog steeds bezit. Het boeren-
meisje in haar komt, en dat weten niet zo-
veel mensen, ook tot uiting in haar mu-
zieksmaak.

Jaren geleden kwam Sandra, via haar
toenmalige vriend, in contact met de
groep Normaal. Sindsdien werden concer-
ten bezocht, fanclubdagen gefrequen-
teerd en vakanties opgeofferd aan deze
rockende boerenformatie. ‘’Tropenjaren,
waren dat.  Zelfs de auto was, net als mijn
huis, helemaal versierd met Normaal-
schilderingen en posters. Heerlijk, met
een grote groep fans genieten van de mu-
ziek en een biertje, gewoon lekker in je
spijkerbroek. In de vakantie tien dagen
achter elkaar alle concerten afrijden. Het
høken zit me nog steeds in het bloed al-
hoewel ik nu niet meer zo vaak ga als vroe-
ger.’’

Vreeland
Tijdens haar studententijd in Utrecht leer-
de Sandra haar toenmalig vriendje ken-
nen met wie ze na enige tijd graag wilde
gaan samenwonen. Vriendlief zag op zijn
school een briefje hangen met daarop een
kamer te huur in Vreeland. De kamer
bleek op een boerderij te zijn: iets wat het

tweetal enorm aansprak. “Toen kwamen
we met de bus uit Hilversum tussen de
plassen door, zo mooi! We zeiden tegen el-
kaar: hoe klein het kamertje ook is, we
doen het, hier is het fantastisch!! De ka-
mer bleek ook nog geweldig - bij de fami-
lie Van der Lee, het was super, ik wilde
nooit meer weg.” Na haar afstuderen toog
Sandra naar het arbeidsbureau in
Breukelen en vond daar tot haar stomme
verbazing een vacature voor de basis-
school in Vreeland. “Ik was toen nog niet
zo assertief en wist niet hoe ik het moest
aanpakken. Moest ik nou met die
Normaal-auto naar de school rijden? Toch
maar op de fiets ging ik naar school en
bleek net te laat te zijn. De sollicitatiege-
sprekken bleken al ingedeeld.”
Teleurgesteld vertrok Sandra weer van
school. De dag erna ging haar telefoon: of
ze toch nog wilde komen. Ze had zo’n vro-
lijke en goede indruk gemaakt tijdens
haar bezoekje dat meester Kees en juf
Anja toch graag wilden dat ze op gesprek
kwam. We schrijven 1996. Na een gesprek
en een proefles bleek het een wederzijdse
klik. “Frits vroeg nog: ben jij nou van die
Normaal-auto?? Haha, dacht ik nog: Dit
zit helemaal goed!”

De Toverkikker
Welke plannen heeft Sandra nog in petto?
“Ik zou heel graag weer De Toverkikker
nieuw leven inblazen. Het is goed dat ik
even gestopt ben want op een gegeven mo-
ment had iedereen daar z’n feestje wel ge-
vierd. Verder past er eigenlijk niet veel
meer bij. Ik zou het schrijven voor de
krant nog wel wat willen uitbreiden,
maar eigenlijk is er gewoon niet meer tijd.
Ik probeer om elf uur naar bed te gaan en
sta om zeven uur op. Dan klap ik de laptop
open en ga al mailtjes zitten beantwoor-
den. Dan naar school en daarna weer vro-
lijk verder. Ik stop nooit! Alleen in het
weekend als ik bij mijn vriend Peter in
Brummen ben, doe ik het rustiger aan. En
in de vakanties. Die zijn helemaal van mij
en dan doe ik niks. Helemaal niks.”

M.A.v.S.

In de Schijnwerper...
Sandra Boogert

Belleza bedankt
al haar klanten

voor het vertrouwen
en wenst iedereen een

stralend 2013!
Het Belleza Team

Breedstraat 1-3, Vreeland Telefoon 0294 - 230028

Boetiek Sales
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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

Ook dit jaar deed de Handwerkclub
Vreeland weer mee aan “De Goed-
gemutste Breicampagne”. Dit is een
actie van fruitdrankfabrikant
Innocent. De afgelopen tijd zijn vrij-
willigersgroepen benaderd om zo-
veel mogelijk mutsjes te breien vol-
gens een bepaalde maat. In januari
doet Innocent de kleine gebreide
mutsjes op de flesjes Smoothies
fruitdrank. Voor elke verkochte ge-
mutste smoothie gaat er 20 cent
naar het Nationaal Ouderenfonds.
Innocent ondersteunt hiermee de
BoodschappenPlusBus, een initia-
tief van het Nationaal Ouderen-
fonds. Dit project biedt op dit mo-
ment aan 15.000 ouderen de moge-
lijkheid om samen op pad te gaan

en anderen te ontmoeten. De
Handwerkclub Vreeland heeft voor
dit goede doel in totaal 230 mutsjes
gebreid, en aan de foto te zien is dat
goed gelukt. De groep komt weke-
lijks bij elkaar op de dinsdagoch-
tend van 9.30 – 12.00 uur in het
Vreelandse Dorpshuis. Het is altijd
gezellig en met een paar nieuwe
deelnemers erbij wordt het nóg ge-
zelliger. Zoals u op de foto ziet kun-
nen er nog best een paar mensen
bij. Loop gewoon eens binnen en
doe mee. De creatieve producten
zijn geweldig, maar het belangrijk-
ste is toch de ontmoeting en de ge-
zelligheid. De Handwerkclub Vree-
land maakt deel uit van de welzijns-
stichting Tympaan.

‘De Goedgemutste Breicampagne’
Vreelandse handwerkclub breidt 230 mutsjes

Zaterdag 24 november was de jaarlijkse
snertmiddag voor de Vrienden van koren-
molen de Ruiter. Ongeveer 25 mensen, die
de molen graag willen laten draaien, heb-
ben genoten van de verse snert en ge-
hoord van molenaar Nico welke werk-
zaamheden de molenaars hebben kun-
nen uitvoeren van de bijdragen van de
Vrienden, dank hiervoor. Ook was er een
diapresentatie te zien van het maken van

de aandrijving voor de “nieuwe” mengke-
tel en bijna gerestaureerde buil, alle drie
de projecten worden gesponsord door de
Vrienden van de molen. Molenaar Arie
heeft diverse Vrienden uitgelegd hoe de
buil van volkorentarwemeel bloem
maakt. Ook vriend worden? Kijk op
www.korenmolenderuiter.nl of kom
langs op zaterdag tussen 10.00 en 16.00
uur.

Snert op Korenmolen de Ruiter
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w: www.orthodontiepraktijkhilversum.nl

auto oskamp

G
e
w
o
o
n
S
e
r
v
i
c
e

• 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
Hebben jullie ook zo lekker in de sneeuw

gespeeld?

Wat een verrassing was dat! In deze

Kinderpost een paar foto’s van de sneeuw-

pret.

Het is bijna kerstvakantie, kinderen van

groep 6 bedachten leuke uitjes voor de

Kerstvakantie. Natuurlijk kun je ook lek-

ker gaan knutselen. Hoe je een schudbol

met nepsneeuw maakt lees je hiernaast.

Heb jij ook leuke ideeën of leuke foto’s.

Mail ze naar: info@vreelandbode.nl. Veel

leesplezier!

Tips kerstvakantie
• Ga naar de Nederlanden, je kan er heel

lekker eten en logeren.

• Ga naar de Zaanse Schans. Het is een

heel leuk muzeum. Je kan er een choco-

ladereep maken! Het is binnen en bui-

ten. Daar staat de eerste Alberthijn en je

kan zien hoe klopen gemaakt worden.

Julia 9 jaar

• Het legermuseum in Amsterdam is vet

gaaf. Je kan zelfs in een echte simulator.

Je moet er naar toe!

Pepijn 9 jaar

• Bouw twee forten van plaksneeuw en

doe dan een supersneeuwballenge-

vecht. Maak een grote sneeuwpop.

Olivier 9 jaar

• Je moet gaan spelen met vrienden om

13.00 uur. En dan om 15.00 uur een spel-

letje doen en om 18.15 uur gaan eten. En

dan om 21.00 uur een film kijken. Da’s

Leuk!

Mathijs 10 jaar

Mop
Boris komt te laat op school. Zijn juf

vraagt: 'Hoe vaak moet ik nog zeggen dat

je op tijd moet zijn?' Boris zegt: 'Nog maar

een paar keer, juf.' Juf: 'Hoezo?' Boris: 'Dan

is het Kerstvakantie, juf!' 

Raadsel 1
Het is wit en het vliegt omhoog. Wat is

het?

Raadsel 2
Waarom draagt de

Kerstman een muts?

Raadsel 3
Het is groen en het komt heel snel naar be-

neden.

Raadsel 4
Wat is in het begin van het jaar dik en aan

het eind van het jaar dun?

Raadsel 5
Wat eet de sneeuwman op zijn brood?

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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Mop Sneeuw
Vader sneeuwvlok, moeder sneeuwvlok

en kind sneeuwvlok zitten in een wolk.

'Mag ik buiten spelen?' vraagt kind

sneeuwvlok. 'Jawel,' zegt moeder sneeuw-

vlok. 'Maar doe je jas aan, want het

sneeuwt.'

Knutseltip
Knutsel een schudbol

Benodigdheden: een witte plastic tas of

een plastic koffiebekertje, een lege jam-

pot (het liefst een mooie ronde), een stuk-

je speelgoed, lijm

Werkwijze: Knip een stuk van de tas of het

bekertje in hele kleine snippertjes. Hoe

kleiner hoe mooier! Doe de snippers in

een jampot en vul deze bijna helemaal

met water. Neem dan het plastic speel-

goedje, bv een poppetje, en plak deze vast

in het deksel van de pot (aan de binnen-

kant). Laat de lijm heel goed drogen. Draai

het deksel heel stijf op de pot en draai de

pot om. Je zet hem dus eigenlijk op zijn

kop. En kijk: de sneeuw gaat dwarrelen.

Veel knutselplezier!

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

�

Buiten is het guur...

Binnen kan het sfeervol worden, 
met een mooi hoorspel. 
Zoals De ontdekking van de hemel 
van Harry Mulisch of Moeder of kind, 
geschreven en gelezen door 
Antoine Bodar

Voor Vreelanders 
speciale kortingen

Voor meer informatie 
en om te bestellen:

www.hoorspelfabriek.nl
Voorstraat 21

Tel:237304
Ook te koop bij Tierelantijn!!!

Antwoord op Raadsel 1:
Een gek sneeuwvlokje.
Antwoord op Raadsel 2:
Omdat een muts geen Kerstman kan dragen.
Antwoord op Raadsel 3:
Een sla-wine. 
Antwoord op Raadsel 4:
Een scheurkalender
Antwoord op Raadsel 5:
Sneeuwvlokken

DOS Vreeland biedt judolessen aan in de
gymzaal van Loenen! Omdat de voormali-
ge judovereniging in Loenen ermee stopte
maar de enthousiaste (en gediplomeerde)
leraar Rens Holleman het daar niet bij wil-
de laten zitten, zijn wij in samenwerking
met de gemeente Stichtse Vecht en
Sportservice Midden Nederland in het gat
gesprongen. De leerlingen die al les had-
den konden daardoor weer met judo ver-

der. Dat is ook de reden dat de judo in
Loenen wordt gegeven. Wij wensen Rens
veel succes en de kids heel veel plezier!
Mocht je een keer willen kijken, dan ben
je van harte welkom in de sporthal van de
Driehovenlaan in Loenen. Les 1 (t/m 7 jaar)
is op dinsdag van 16:00 tot 17:00 en les 2
(v.a. 8 jaar) is dinsdag van 17:00 tot 18:00
uur. Prijzen en tijden staan op dosvreel-
and.nl!

Judoles bij DOS Vreeland
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Op de dag van schrijven is het Sinterklaas en
ik denk terug aan Sint Maarten. We vierden
dat feest op 11 november met meer dan hon-
derd kinderen en hun ouders in de
Vreelandse Nicolaaskerk. Sinten schijnen
gevers te zijn en dan vooral aan mensen die
niets hebben. De laatste tijd zagen we vaker
de beelden terug uit de jaren ‘70 waarbij
Hans Wiegel constateert dat Sinterklaas
echt bestaat, terwijl hij wijst naar de dan
nog-net-geen PvdA-premier Joop den Uyl.
Natuurlijk zagen we dit omdat Wiegels VVD
en de PvdA nu samen regeren. We ontwaar-
den een regeerakkoord en heel veel onrust
over onzalige ziektekostenplannen die zelfs
de premier tot diep-in-het-stof-buigen
bracht. Al dit gedoe geeft het volk weinig ver-
trouwen. En onherroepelijk komt weer die
vraag: Heeft dit kabinet visie en leiderschap?
Dat is wel wat wij heel hard nodig hebben.
Leiderschap is nooit iets van één enkele per-
soon, tenzij deze op een onbewoond eiland
woont. Ik heb me er daarom meer dan ooit
over verbaasd dat de minister-president voor
de volksvertegenwoordiging de hele rege-
ringsverklaring meent te moeten verdedi-
gen. Nu en dan krijgt hij van een vakminis-
ter nog een briefje toegeschoven. Via de me-
dia kunnen wij bijna lezen wat er op het pa-
piertje staat gekrabbeld. Natuurlijk hebben
we voorbeelden uit het bedrijfsleven als
Steve Jobs die zijn product ook was! Maar de
vergelijking gaat daar al mis, omdat Jobs en-
kel een uitgekiende presentatie gaf. Zijn pu-
bliek kreet ‘oohh!’ en de Apple-aanhang
stemde met de voeten - allemaal één kant uit
- naar de Applestore! Jobs hoefde niets te ver-
dedigen. Nu bij ons de majesteit grotendeels
uitgeschakeld is, blijft er geen beroepsin-
stantie meer over. En dat hebben we gewe-
ten: een premier door het stof.
Goed leiderschap is niet enkel iets van cha-
risma of studentikoze uitstraling. Voor
Rutte was het genoeglijker geweest als de
vakministers het voorgenomen beleid had-

den verdedigd en voor het vertrouwen van
het volk ware het beter. De ziektekosten-
blunder was in dat geval verweten aan de
minister van volksgezondheid of financiën.
En de premier als eerste onder zijn gelijken
had de gemoederen kunnen sussen. ‘Ik
neem als minister-president in eigen per-
soon uw kritiek mee. Ik denk dat de vakmi-
nister het niet helemaal goed begrepen
heeft. Wij kijken hier dus nog naar.’
Leiderschap in moeilijke tijden vraagt veel
wijsheid en visie. Ook van ogenschijnlijk
jonge honden. Tactisch is het in termen van
leiderschap beter een hogere instantie aan
te houden om je op te beroepen. Nu God en
de vorstin in het maatschappelijk veld kalt-
gestellt zijn blijft enkel de premier over.
De eerste sneeuw hebben we al gehad en er
hangt meer in de lucht. Oude volkswijsheid
leert ons: ‘Is de lucht op Sint-Martinus hel-
der, de vorst dringt door in menig kelder.’ En
zo was het op Sint-Maarten dit jaar. Ouderen
kunnen ons vertellen dat in crisisjaren de
winters nogal eens strenger (b)lijken dan ge-
middeld. Voor meer mensen dan de jaren
hiervoor zal de recessie in deze winter-
maand voelbaar zijn. De rest van deze
maand staat in het teken van het komende
Kerstfeest. Van een kwetsbaar kind in een
voerbak, ergens in een stal, dat de warmte
van zijn moeder voelt en van het vee rond-
om. Het meer dan 3000 jaar oude opschrift
boven deze column komt uit het Bijbelboek
Spreuken. Zo’n boodschap blijft hangen. Pas
een paar eeuwen later antwoordt de Profeet
Jesaja hierop. Iedere Kerst, terwijl we over-
gaan van die diepste duisternis van het jaar
en de dagen weer lengen, klinken deze
woorden. De winter is nog niet voorbij – de
crisis-kou kan nog heftig toeslaan, maar:
‘Het volk dat in duisternis wandelt, ziet een
groot licht; over hen die wonen in een land
van diepe duisternis, straalt een licht.’ En nu
is het de tijd om onze eigen verantwoorde-
lijkheden op te nemen!

‘Het volk gaat ten onder 
door gebrek aan visie’

aldus 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

Op vrijdag 21 december vergaat Vreeland
niet (voor de zoveelste keer). Weliswaar loopt
die dag de Mayakalender af, maar de kans
dat de Aarde vergaat is net zo onwaarschijn-
lijk als iedere andere dag. Voor zover bekend
is er niets bijzonders aan de hand, en kun je
net zo goed proberen om de zonnewende te
vieren. (Mocht ik het fout hebben, dan staat
in de volgende Vreelandbode een rectifica-
tie). Om 12.12 uur op 21.12.2012 begint de
winter; de zon bereikt dan zijn zuidelijkste
positie en staat zo diep aan de hemel als op
geen ander moment tijdens het jaar. Vanaf
deze dag worden de dagen weer langer. Drie
dagen later, op Kerstavond staat de Maan
hoog aan de hemel. Op flinke afstand links
van de Maan staat de planeet Jupiter. In het
zuidoosten fonkelt rond deze tijd de winter-
ster Sirius. Dat is niet de Kerstster – die is
sinds een goede 2000 jaar niet meer gezien
– maar wel een typische winterster. Op eer-

ste Kerstdag staan Maan en Jupiter mooi
naast elkaar. Tussen 23.00 en 01.00 uur
vindt op Jupiter een zonsverduistering
plaats en de schaduw van de Maan Io is met
een goede sterrenkijker op het oppervlak
van de reuzenplaneet te zien. Zes dagen la-
ter begint het nieuwe jaar. Na 365.2425 om-
wentelingen staat de Aarde weer op dezelf-
de plek in haar baan om de zon, zoals een
goede vier miljard keer eerder, en een nieuw
jaar begint. Alvast een goede jaarwisseling
en de beste wensen voor 2013.

Hemel boven Vreeland

Tijdens de collecteweek van het Nationaal
MS Fonds is het mooie bedrag van € 5.463
in de gemeente Stichtse Vecht opgehaald.
We bedanken alle gevers en collectanten,
die ook dit jaar door weer en wind op pad
zijn gegaan. 

Opbrengst MS Fonds
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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

31-12-12 OLIEBOLLENVERKOOP
zelfgebakken oliebollen bij Zuid

vooraf reserveren is mogelijk

Tel.: 0294 237 068    www.fysiotherapievreeland.nl

Kinderyoga Vreeland brengt kinderen op
een speelse manier in aanraking met yoga.
Elke les is een ontdekkingsreis. Yoga heeft
op ieder kind een positieve invloed. Met be-
hulp van kinderyoga worden kinderen
zich bewust van zichzelf en anderen, hun
lichaam en hun gedachten en dat levert
een positieve bijdrage aan hun ontwikke-
ling. Het is goed voor je lichaamshouding
en kan je concentratie en aandacht verbe-
teren. Je komt heerlijk tot rust. En dit alle-
maal vanuit de visie dat jij mag zijn wie je
bent en er geen competitie is en dat het be-
leven van plezier voorop staat . En….dat
het goed is zoals het is!!!
De les bestaat uit verschillende onderde-
len: yogahoudingen, spel, massage, visua-

lisatie, meditatie, tekenen en ademha-
lingsoefeningen. Iedere les doen we aan de
hand van een thema of een avontuur. Ga je
mee op jungle avontuur? Of de chakra’s als
thema les?
Kinderyoga is voor ieder kind. Bovendien
is kinderyoga goed voor kinderen die pro-
blemen hebben met: concentratie, coördi-
natie, ademhaling, slapen, angsten, hoofd-
pijn, buikpijn.
Op vrijdagmiddag vanaf 11 januari 2013
voor kinderen van 6 – 12 jaar in het speel-
lokaal van CSV Ridderhof. Wil je meer in-
formatie, bel of mail dan gerust: 06-
41912628  of info@babbeltoys.nl. Angèle
Babeliowsky, Praktijk voor kinderyoga en
gezins-  en kindercoaching.

Nieuwe cursus: Kinderyoga Vreeland

De snelste drummer van Nederland is de
Vreelander Jasper van Minnen, die we in
onze Gemeente op verschillende plaatsen re-
gelmatig achter zijn drumstel aantreffen.
Neerlands beroemdste drummer zien we op
12 januari: Cesar Zuiderwijk komt met zijn
soloprogramma “Trommelfruit” naar Thea-
ter 4en1 in Breukelen. Voor drummers en ge-
wone mensen. Terug naar de basis, lekker
veel spelen op akoestische en elektronische
drums en natuurlijk mooie verhalen over
ruim 40 jaar Golden Earring en 50 jaar
drummen. Met drumtypetjes, veel humor
en het door iedereen uit volle borst mee te
zingen drumvolkslied ‘Boem Tjakka Tjakka’.
Voorafgaand geeft Cesar de workshop ‘Wat
is het verschil tussen drummers en norma-

le mensen?’ Cesar
vertelt hoe je beter
in je vel komt te zit-
ten door optimale
coördinatie van de
ledematen. Verder
beantwoordt hij
dringende drum-
mersvragen afge-
wisseld met grooves en solo’s. Heb je een
kaartje voor de voorstelling, dan ben je hier-
bij van harte welkom!  Meer informatie en
het reserveren van kaarten via de website
van het theater: www.theater 4en1.nl. 
Cesar Zuiderwijk -  Trommelfruit. Datum:
12 januari 2013. Tijd: 18.30 – 19.30 uur work-
shop, 20.00 uur voorstelling. Prijs:  € 17,50. 

De snelste en de beroemdste drummers
Theater 4en1 verwacht

Na het gezellige AMeezing Christmas dat
De Vecht verzorgde tijdens de Kerstmarkt,
bereiden we ons nu weer voor op onze tra-
ditionele, muzikale ronde door ons dorp
op Kerstavond.
Wilt u iemand verrassen met een muzika-
le Kerstgroet! De oppas die altijd klaar
stond? De lieve buurvrouw? De mantel-

zorger van uw overburen? Uw schoon-
moeder of een bijzondere muzikale om-
lijsting van uw eigen kerstavond?
Dat kan! Voor € 15,- komt een ensemble
van De Vecht langs om 3 Kerstcarols te spe-
len. Vanaf 19.00 uur gaan de muzikanten
op pad. Een Kerstgroet aanvragen kan via:
margriet@muziekverenigingdevecht.nl

De Vecht brengt Kerstgroeten
Op maandag 24 december

Op zaterdagavond 19 januari 2013 wordt
vanaf 19.30 uur door het Nederlands
Concert Mannenkoor (NCM) en het jonge-
renkoor "Needed" een uniek duo concert
gehouden in de Opstandingskerk in
Utrecht-NW. De Vreelandse Nico de Jong is
koorlid van het NCM. Hun repertoire be-
staat naast religieuze liederen, spirituals

en klassieke werken ook uit gedeelten van
opera’s, musicals, en andere vormen van
lichte muziek. Het belooft een muzikaal
feest te worden met professionele dirigen-
ten en begeleiders. 
Toegangskaarten à € 12,50. Meer informa-
tie is te vinden op www.ncmonline.nl of
www.needed.nl.

Uniek duo concert

Sinds september dit jaar woont in Vreeland
een Grieks gezin bestaande uit grootou-
ders, ouders en kinderen Maria van 4 en
Dimitrios van 3. Ouders Panos en Cristina
zijn naar Vreeland gekomen voor hun werk
in de horeca in Amsterdam, en willen graag
in Vreeland blijven wonen omdat zijzelf en
de kinderen hier hun plekje wel hebben ge-
vonden. Dochter Maria (4) gaat naar de CSV
Ridderhof en spreekt al een aardig woordje

Nederlands. Hun huidige gemeubileerde
woonruimte is echter tijdelijk, daarom zijn
zij op zoek naar een betaalbare woonruim-
te, liefst met drie slaapkamers. Het gezin
moet vrijwel opnieuw beginnen en kan uw
hulp daarbij goed gebruiken. Heeft iemand
nog meubels, witgoed of andere zaken over
waarmee we hen op weg kunnen helpen,
dan kunt u dat aangeven bij Annet
Heslenfeld die hen in haar rol als intern be-
geleider van school bijstaat. E-mail: anne-
theslenfeldcsv@gmail.com of 0294-233395.

Oproep:
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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

Wij wensen u
Prettige Feestdagen

en een heel gelukkig 2013

Dagwinkel Aloys Hageman
Voorstraat 15, Vreeland

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

De laatste tijd vinden er meer woningin-
braken plaats in Stichtse Vecht, zowel
overdag als ’s nachts. De ervaring leert dat
het aantal woninginbraken flink stijgt in
de maanden november, december, janua-
ri en februari. Als het eerder en langer
donker is, slaat de inbreker vaker toe.
Omdat elke inbraak er één teveel is, vra-
gen de gemeente en politie u om extra
alert te zijn. Ziet u iets verdachts? Aarzel
niet en bel 1-1-2! Onderzoek toont aan dat
de kans groot is dat er na een inbraak op-
nieuw in de directe omgeving wordt inge-
broken. Woninginbraken vinden overal
plaats, dus ook in ons dorp. Gemeente en
politie zetten extra in op deze vorm van
criminaliteit. 
Om te voorkomen dat er bij u wordt inge-
broken is het belangrijk om zelf ook maat-
regelen te nemen om een inbraak te voor-
komen. Gemiddeld is een inbreker in 30
seconden binnen! Duurt het langer om
binnen te komen, dan zoekt hij liever een

ander huis. Reden genoeg om voor goede
sloten te zorgen die voldoen aan de eisen
van het Politiekeurmerk Veilig Wonen.
Het is belangrijk goede sloten ook conse-
quent te gebruiken. Ook als u maar ‘even’
weg bent of op een andere verdieping in
de woning bent. Werken aan veiligheid
doen we samen! U kunt inbrekers ook af-
schrikken door uw huis goed te verlichten
met buitenlampen, bewegingsmelders of
alarmsystemen aan te brengen. Hoe gro-
ter de kans om gezien te worden en hoe
groter de barrière, des te kleiner is de kans
op ongewenst bezoek. Meer preventietips
vindt u op www.stichtsevecht.nl/veilig-
heid, www.politiekeurmerk.nl en op
www.stopdecriminaliteit.nl
Ook vragen wij uw aandacht voor het ge-
bruik van babbeltrucs door criminelen
om bij u binnen te komen. Op:
http://www.politie.nl/onderwerpen/bab-
beltruc.html#wat-is-een-babbeltruc vindt
u hierover meer informatie. 

Verdachte situatie, bel 1-1-2!

Jubileum De Vecht op 26 januari

Voor het jubileumconcert van Vreeland
Vocaal op 9 december jl. was de Grote Kerk
goed bezet. Op het programma stond het
eerste deel van Händel’s Messiah, waarin
het Kerstverhaal is verwerkt. Het koor liet
zich begeleiden door het Ensemble Royale,
een strijkkwartet aangevuld met een trom-
pettist, en voor de continuo begeleiding op
het orgel zorgde Marie-José Keijzers.
Tenor Leon van Liere nam de toehoorders
direct mee in het verhaal met een prach-
tig gezongen recitatief en aria. Ook bari-
ton Robert Hoving zong zijn partij over-
tuigend en het koor werkte zich onder lei-

ding van gastdirigente Marion Bluthard
bekwaam door de lastige coloraturen.
Jammer genoeg viel mezzo Crissman
Taylor wat uit de toon: zij had het vooral
in de lage registers moeilijk, maar so-
praan Risako Kurosawa zong daarentegen
kristalhelder. Zo werd het op 9 december
al een beetje Kerstmis in Vreeland. En
toen solisten en koor het concert geza-
menlijk besloten met Händel’s overbeken-
de Hallelujah (het slotkoor van deel twee
uit diezelfde Messiah), werden ze beloond
met een staande ovatie van een enthou-
siast publiek. 

Enthousiast publiek bij Messiah

Muziekvereniging De Vecht bestaat in
2013 alweer 90 jaar en dat willen we graag
met u vieren. We starten ons jubileumjaar
met ons traditionele Galaconcert in de
Grote Kerk te Vreeland op zaterdag 26 ja-
nuari 201 en bieden u een Vechts-VIP-ar-
rangement aan. We ontvangen u graag
om 17.30 uur in Restaurant Hotel ‘De
Nederlanden’ met een welkomstdrankje.
Chefkok Wilco Berends verzorgt een spe-
ciaal culinair treffen voor De Vecht in het
thema van de avond: Groot Brittannië.
Er zal een gastspreker zijn en een specata-
culaire serenade van de solist van de
avond, Martin van de Merwe.
Rond 19.45 uur gaan we naar de Grote

Kerk waar De Vecht, onder leiding van
haar dirigent Gerhart Drijvers, een gevari-
eerd programma ten gehore zal brengen
met bijna 5 eeuwen Engelse muziek: Byrd,
Beatles & Beyond. 
Na afloop van het concert bent u van har-
te welkom in Lokaal Zuid, waar we ons ju-
bileum graag verder met u vieren.
Deze heerlijke culturele en culinaire
avond kunnen wij u aanbieden voor €90,-
per persoon. Met uw deelname aan deze
avond verrijkt u niet alleen u zelf, maar
ook Muziekvereniging De Vecht.
Neemt u voor reservering contact op met
Bert van Wijk, Voorzitter De Vecht,
Bert281269@planet.nl, 06-50610010.

Foto: Willem Beelaerts van Blokland
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De laatste rubriek van 2012, het themajaar
van de historische buitenplaats, staat in het
teken van de buitenplaats met het meest
imposante hek van de Vechtstreek:
Vreedenhoff in Nieuwersluis. Dit is de
twaalfde en laatste buitenplaats die op deze
plek besproken wordt in dit buitenplaatsen-
jaar. Volgend jaar komen weer andere on-
derwerpen aan bod. 

Rijkste Nederlander
Het statige blokvormige huis dat achter het
hek zichtbaar is, is in 1754 gebouwd een
stuk achter het oorspronkelijke huis dat
hier stond. Dat is gesloopt toen het nieuwe
huis klaar was. Het oude huis was eigen-
dom geweest van Andries Pels, de rijkste
Amsterdammer van zijn tijd. De nieuwe ei-
genaar en de bouwheer van het nieuwe
Vreedenhoff, was Pieter Trip. Hij was pas 25
jaar en kwam ook uit een van de rijkste en
aanzienlijkste Amsterdamse koopmansfa-
milies. Toen het huis klaar was, was het na-
tuurlijk niet af zonder een mooi toegangs-
hek. Hiermee imponeerde je alle bezoekers
en voorbijgangers. Een hoog en breed hek
moest het worden, zo hoog dat een koetsier
op de bok er onder door kon zonder af te
stappen. Het werd dan ook het grootste,
hoogste en rijkst bewerkte hek van de
streek: 8.70 meter breed en 6.90 meter
hoog. 

Eigen ijzermijn
Het is leuk om te weten dat de familie Trip
al decennialang de belangrijkste ijzerim-
porteurs van Amsterdam waren. Zij hadden
een eigen ijzermijn in Zweden en beheers-

ten het hele productieproces, van het del-
ven van de ijzererts tot het verwerken van
het ijzer, o.a. voor de wapenhandel. Het
merkteken van de ijzermijn staat in het hek
geslagen. Hetzelfde teken vinden we terug
in heel veel andere hekken in de
Vechtstreek. Het lijkt erop dat de familie
Trip goede zaken deed in de regio! De hard-
stenen pijlers zijn een paar jaar geleden ver-
vangen omdat de oude pijlers heel erg af-
brokkelden. Zij zijn nog wel bewaard en
staan onder cortenstalen ‘hulzen’ aan de
zijkant van het park. Als je vanuit
Nieuwersluis langs het huis rijdt, zijn die
goed te zien. De pijlers zijn enorm fijn be-
werkt. Het is echt de moeite eens af te stap-
pen als u erlangs fietst en goed naar alle ver-
schillende soorten hakwerk te kijken.
Verbazingwekkend!

Weinig veranderd
Wie de oude en nieuwe foto vergelijkt ziet
dat er niet veel veranderd is aan
Vreedenhoff. Zoals gezegd zijn de hekpila-
ren nieuw, maar ze zijn exact hetzelfde als
de oude. Aan het huis is sinds de oude foto
aan de linkerkant een serre aangebouwd,
maar die valt op de recente foto weg achter
de bomen. Het terrein van de buitenplaats
is in de loop van de jaren door verkopen
kleiner geworden, maar de huidige eigen-
aar heeft het weer teruggebracht naar de
oorspronkelijke grootte van 16 ha. Binnen
heeft het huis prachtig gedecoreerde ge-
stuukte plafonds, schoorsteenmantels, deu-
ren en trappenhuis. Men waant zich er eeu-
wen terug in de tijd. Vroeger en Nu vallen
op Vreedenhoff vrijwel samen! J.J.

...en nu!

Vreedenhoff

Rondom 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
De grote harige Leonberger Tos ligt stee-
vast voor het huis van Edo en Annelies
Smit aan de Raadhuislaan. Tos is oud en
sjokt af en toe rustig door het dorp. Met ba-
zen of alleen. Dat laatste wordt steeds ge-
vaarlijker, want hij is doof en steekt zonder
te kijken over. Maar hij is er nog, dat is het
belangrijkste. Afgelopen zomer woonden
ze in verband met de verbouwing van hun
huis op de Scheendijk. Edo’s overgrootou-
ders kochten lang geleden legakkers waar
turf op werd gedroogd. In de jaren ’70
kreeg deze grond een recreatieve bestem-
ming. Nu beheert hij die recreatiegrond
waar particuliere caravans op staan. Tos
vindt het daar niets, geen verkeer om naar
te kijken, en de aftakeling leek hard te
gaan. Terug in Vreeland bloeide hij toch
weer op en op deze ochtend staat ie loom
kwispelend op als ik kom om zijn baas te
interviewen. Edo Smit heeft overeenkom-
sten met zijn hond, dat gebeurt vaker. Hij
is groot, heeft een bos haar en is vriende-
lijk en bedachtzaam. 

Edo is geboren in het huis waar hij woont.
Zijn vader verhuisde met zijn eerste vrouw
naar Vreeland toen hij hier gemeentese-
cretaris werd, maar zij overleed op jonge
leeftijd. Een tijd daarna hertrouwde hij en
ze kregen een dochter. Hij bouwde in 1956
de twee huizen aan het eind van de
Raadhuislaan. Daar werden Edo en nog
een zus geboren. Zijn kleuterschool was in
de houten keet waar nu de Til staat, bij de
kerk. Daarna ging hij naar de Christelijke
school op de Ruiterstraat. Van zijn 8ste tot
zijn 10e voetbalt hij bij de Sperwers. Elke za-
terdag liep het halve dorp uit naar het
Sperwerveld. Omdat zijn huis erop uitkijkt
is de dynamiek in de loop van de jaren
enorm verandert. Eerst had het huis een
centrale ligging in het dorp, uitkijkend op
het drukke gebeuren op het Sperwerveld
en in de winter op de ijsbaan. Nu is dit het
laatste huis voor je het dorp uitrijdt. Wat
ook is verandert, is het dorpse. Vreeland is
nog steeds heel dorps, maar anders.
Vroeger had je tot en met de bakker en de
groenteboer een verzuiling. Nu is er hele-
maal geen groenteboer meer te vinden.

Na de CSV volgt het Comenius. Toen Edo
15 jaar was overleed zijn vader, nog maar
51 jaar. Zijn vader was gezien in het dorp.
Iedereen kende hem. Edo heeft herinne-
ringen aan die tijd die zowel het prachtige
sociale van het dorp als ook het soms be-
klemmende karakter tonen. Hij kon bij ie-
dereen terecht en vriendjes hielden een ex-
tra oogje in het zeil. Het zorgde er ook voor
dat je niet uit de band kon springen.
Iedereen wist je gelijk te vinden. Al gebeur-
de in de jongerenclub van de kerk wel
meer dan wat kerkelijk was voorgeschre-
ven, want toezicht was er niet. Hij ging
drummen en mocht de gereformeerde
kerk als oefenruimte gebruiken.
Hij gaat na het Comenius naar de PABO.
Daar ontmoet hij Annelies. Ze gaan samen-
wonen op de Lijmarkt in Utrecht boven
een kroeg. Als Annelies in 1977 voor het
eerst mee gaat naar haar schoonmoeder in
Vreeland denkt ze dat ze in een andere we-
reld terecht is gekomen. Een soort vakan-
tiedorp, leuk, maar je hoeft er niet direct
te wonen. Edo gaat als groepsleider wer-
ken bij het Paedologisch Instituut (later de
Bascule), een kinderpsychiatrisch zieken-
huis en Annelies wordt lerares. Ze verhui-
zen naar Loenen en daar wordt Pelle 17 jaar
geleden geboren. Edo fietst elke dag van
Loenen naar Duivendrecht en Annelies
crost met haar autootje naar Hilversum.
Het gaat prima met het jonge gezin.
In 1999 overlijdt plotseling Edo’s moeder.
De kinderen besluiten het huis in de ver-
koop te zetten, maar als na een jaar het

huis nog steeds niet is verkocht, op-
pert Annelies het huis in de familie te
houden. Ze besluiten de stap te wagen
en kopen het ouderlijk huis. Het lijkt
even een verkeerde zet te zijn.
Iedereen kent Edo en kende zijn moe-
der en Annelies voelt zich meer en
meer de nieuwe mevrouw Smit van
de Raadhuislaan en “vrouw van Edo”.
Het kostte moeite om de eigen identi-
teit te herpakken in de hechte groep-
jes die elkaar al langer kennen. Ook
Pelle heeft het moeilijk met de over-
gang van de Graaf Floris naar de CSV.
Inmiddels gaat het met allen goed.

Annelies is nog steeds als lerares in
Hilversum aan het werk en in haar vrije
tijd is ze met haar paard in de weer. Pelle
zit in het examenjaar van het Ronald Holst
en wil hierna graag naar de filmacademie
om regie en fictie te studeren. Hij heeft aan
musicals meegedaan, waaronder Oorlogs-
winter, en dat blijft een grote passie. Edo
zelf werkt nog steeds bij de Bascule, nu als
ICT manager. Hij speelt met ideeën over sa-
menwerking tussen ondernemers in
Vreeland en neust in zijn vrije tijd af en toe
bij de repetities van the Southern Locals.
Misschien dat hij zelfs weer gaat drum-
men, maar om mee te doen heeft hij naar
eigen zeggen nog extra oefening nodig.
Daar is nu even geen ruimte voor in huis,
ondanks de werkelijk prachtige verbou-
wing. Ze hebben een hoek van het huis
opengebroken en een mooie serre van glas
en metaal bevestigd. Hierdoor kijken ze uit
op de tuin achter en op het stuk grond met
de mooie fruitbomen erin, dat zij enige
tijd geleden konden overnemen. Er is lang
nagedacht over de verbouwing en nu is het
eindelijk helemaal van henzelf. Het huis

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.

Nieuw: pin aanwezig!

DORPSDINER Vreeland

Op vrijdag 8 februari 2013 kunt u aanschuiven voor het
Vreelands Dorpsdiner.Aan de grote tafels in het restaurant 

leert u uw dorpsgenoten (beter) kennen.
Juliette Jonker (Vechtexclusief) zal vertellen over de geschiedenis

van Vreeland maar ook over het heden met leuke weetjes.
Ondertussen smult u van een aperitief, amuses,

een 4 gangen diner met bijpassende wijnen en een 
koffieservies met huisgemaakte friandises.

Prijs per persoon met boekje over Vreeland 80,00.
Reserveren via 0294 232326 of info@nederlanden.nl 

Geniet van de keuken van Wilco op loopafstand van uw huis-
adres.

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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van Edo en Annelies. En van Pelle en Tos
natuurlijk.

De Import-Vreelander
De zes maanden oude Robin ligt in de box
en wacht op haar flesje en de kerstboom is
net opgezet en wacht op de ballen. Sinds
een half jaar woont Marielle Spijker (32)
met man Dominique (33) en baby op het
Maartenplein. En ze hadden het niet beter
kunnen treffen. “We worden omringd
door hele lieve mensen en zijn met open
armen ontvangen. Dit is een superplein!”

Marielle komt uit Velsen. Ze groeide op in
een veilig gezin en heeft nog een twee jaar
jongere broer Bart-Jan. “Ik was een wat ver-
legen meisje, zat op een musicalclub en op
scouting. Mijn opvoeding was bescher-
mend. Na de Havo heb ik een particuliere
opleiding Toerisme gevolgd. Maar al snel
vond ik het werken in die sector niet inte-
ressant, hoewel ik wel heel erg van reizen
houd. Ik wilde meer de sociale kant op en
met mensen werken. Omdat ik nog twijfel-
de ben ik een jaar in een kibboets in Israël
gaan werken als vrijwilliger op een school.
Ik was toen 20 jaar en ben in dat jaar ont-
zettend veranderd. Ik kwam vol zelfver-
trouwen terug in Nederland. Was ook zel-
fredzaam geworden en zat goed in mijn
vel. Ik koos voor een studie en niet voor een
beroep, dus ging ik orthopedagogiek stu-
deren in Amsterdam.” Marielle woonde in
die jaren in een studentenflat in Overveen
met veertig jonge vrouwen. Daar liggen
haar beste vriendschappen. “We hebben
zoveel met elkaar meegemaakt. Veel van
die vrouwen zijn nog steeds mijn beste
vriendinnen.” Na haar studie ging
Marielle aan de slag bij een epileptische
kliniek voor kinderen en daarna werkte ze
nog een jaar op een kinderdagverblijf. Ze
had dan wel orthopedagogiek gestudeerd,
maar wilde ook praktijkervaring opdoen.
Uitgaan en feesten deed ze in Haarlem,
waar ze op een avond Dominique ont-
moette.  “Ik vond hem gelijk leuk en sprak
de voicemail van mijn ouders in, ‘dat ik
een ontzettende leuke man had ontmoet,
die helaas in Londen werkte’. Dominque
was indertijd manager bij een bekend res-
taurant. Enfin we gingen mailen en na een
paar maanden – begin 2007 – kwam
Dominique weer naar Nederland en sloeg
de vlam over. Na een lange afstandsrelatie
van bijna één jaar, misten we elkaar zo erg
en kwam Dominique voor de liefde weer
in Nederland wonen. Hij kreeg in Haarlem
een baan als consulent bij Tempo Team.
We kochten een huis in Haarlem en gin-
gen samenwonen. Mijn baan was toen al
bij de Onderwijsinspectie in Utrecht. In
die jaren hebben we veel gereisd, want rei-

zen is ook de passie van Dominique. In
Porto Rico ben ik ten huwelijk gevraagd.”
Marielle en Dominique woonden in
Haarlem niet helemaal naar hun zin.
Toevalligerwijze wilde iemand hun huis
kopen. De knoop was snel doorgehakt,
maar waar zou het jonge stel dan gaan wo-
nen? Marielle: “Mijn ouders woonden toen
al in Vreeland en wezen ons op het huis
aan het Maartenplein, dat na een ingrij-
pende verbouwing ons droomhuis is ge-
worden.” Vorig jaar op 28 mei gingen
Marielle en Dominique trouwen. Haar ou-

ders hadden de voicemail – waar-
in Marielle zich zo lovend uitliet
over Dominque – bewaard en
speelde die tijdens het huwelijk
af. “Dat was héél bijzonder en
lief”, zegt Marielle. Al snel daarna
was Marielle zwanger van Robin,
die 25 mei dit jaar geboren werd
in het AMC. “Dat we één jaar ge-
trouwd waren, hebben we in de
kantine van het ziekenhuis ge-
vierd.” Het leven van Marielle en
Dominique is nu lekker op de rit.
Een huis, een baby, een baan.

Kleine Robin gaat binnenkort twee dagen
per week naar de kinderopvang in
Baambrugge. Marielle: “Dat is een boerde-
rij, waar kleintjes in overalletjes rondlo-
pen en met dieren spelen. Helemaal gewel-
dig. Hier op ons plein spelen ook altijd
heel veel kinderen. Dat wordt straks super
gezellig voor Robin. Bovendien weet ik van
de Onderwijsinspectie dat CSV Ridderhof
een hele goede school is, dus wat wil je nog
meer. Natuurlijk mis ik nog wel eens de
stad, maar Vreeland maakt veel goed. We
willen ons kindje hier een veilige en gezel-
lige jeugd geven.” Dominique heeft ook
zijn draai in Vreeland gevonden. Hij is lid
geworden van de fietsclub die volgend jaar
in het kader van KWF Kankerfonds de Alpe
d’Huez gaat bestormen. Wat de toekomst
hen nog brengt zien ze wel. Nu genieten ze
volop van kleine Robin, hun mooie huis en
het wonen in het gezellige Vreeland. 

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,-

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

zorg

Als u volgend jaar een ander pakket kiest van uw zorgverzekeraar,
is het verstandig om nog dit jaar uw brilvergoeding van uw huidige pakket te verzilveren.

Stap even binnen, dan kunnen wij u informeren.

Wijzigt u uw 
zorgpakket?

Profiteer nu nog 
van uw brilvergoeding!
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AEROBICS VREELAND/LOENEN  
www.buitenbeentje-aerobics.nl

Zorgeloos de winter door Veilig de weg op, 
ook in de winter.
Kom langs en doe de wintercheck

Bel: 0294-252611

Het boekje Vreeland is voor € 9,95 te koop 
bij De Dagwinkel en Tierelantijn in Vreeland 

en bij Koopmans in Loenen a/d Vecht.

Baggeren

De baggerboten die de bodem van de Vecht zo’n 70 cm uitbaggeren, liggen al een paar weken in
Vreeland. Het is nog niet bekend of er in ons dorp al bijzondere vondsten zijn opgebaggerd. Wij
zijn natuurlijk erg benieuwd of er nog een Romeinse helm, middeleeuws geweer of bom opduikt!
Tot nu toe is de enige zichtbare vondst een verroeste fiets geweest. Pas bij het afvoeren van de ver-
vuilde grond wordt deze gespoeld en blijven eventuele resten achter op de bodem van de spoelbak.
Over een tijdje weten we hopelijk meer…

Onze regio is ontzettend rijk aan activitei-
ten. Er zijn continue tentoonstellingen,
theater- en cabaretvoorstellingen, lezingen,
concerten, galeries houden open huis of er
is een kunstenaarsmarkt. Op de website
www.vechtkronkels.nl is een hele activitei-
tenagenda te vinden, die ook in een papie-
ren versie wordt uitgegeven. Deze Uit-agen-
da ligt elke maand bij de winkels in
Vreeland of u kunt er een pakken uit de ijze-
ren Vechtkronkel-houder aan het brughuis-
je. Extra aandacht deze maand voor de loca-
ties waar concerten en/of toneelvoorstellin-
gen worden gehouden in een straal van 10
kilometer rond ons dorp. Een gloednieuwe
locatie is de net gerestaureerde Van
Houtenkerk in Weesp. Een juweel van een
ruimte, sfeervol en mooi gedecoreerd in ju-
gendstil-stijl met een fabuleuze akoestiek.
Het is eigendom van Stadsherstel Amster-
dam, die hier een heel activiteitenprogram-
ma organiseert, waaronder concerten
(www.stadsherstelamsterdam.nl). Ook in
Weesp ligt het jugendstil theatertje Wesopa,
waar naast films ook smartlappenkoren, ca-
baretiers of  jeugdvoorstellingen te bewon-

deren zijn (www.wesopa.nl). Aan de
Middenweg in Nederhorst den Berg, is het
unieke Jagthuis, midden in de weilanden,
waar ieder jaar weer een serie bijzondere
concerten van hoge kwaliteit worden geor-
ganiseerd op de zondagmiddag en vrijdag-
avond. De combinatie met een polderwan-
deling of een vegetarische maaltijd is na-
tuurlijk van grote toegevoegde waarde
(www.jagthuis.nl). In het schitterende koets-
huis van Nyenrode worden regelmatig klas-
sieke concerten georganiseerd door Quality
in Music (www.qualityinmusic.nl). In
Breukelen hebben we het 4en1theater, met
een gevarieerd programma van musicals,
cabaret of toneelvoorstellingen (www.thea-
ter4en1.nl). Het voormalige Pim Jacobsthe-
ater in Maarssen, nu ’t Zand geheten, biedt
ook voor ieder wat wils, van bigband tot
rockoptredens (www.tzandmaarssen.nl).
En niet te vergeten de Vreelandse Grote Kerk
waar muziekvereniging De Vecht regelma-
tig concerten verzorgt, en ons eigen
Dorpshuis, waar het programma varieert
van schoolvoorstellingen tot jazz-middagen
en optredens van The Southern Locals. Voor
muziek en theater hoeft u dus niet langer te
rijden dan 10, 15 minuten. Een culturele we-
reld ligt aan uw voeten! 

Daar zit muziek in!
Muziek en theater in de buurt

In 2015 bestaat Vreeland 750 jaar. Reden
genoeg om daar een gedenkwaardig jaar
van te maken. De laatste tijd komt u in
Vreeland steeds vaker cameramannen te-
gen. Zij zijn, onder leiding van dorpsge-
noot en regisseur Jelle van Doornik, bezig
met het maken van een film. In deze film
zal de brug van Vreeland, waarop de
dorpsbewoners elkaar dagelijks ontmoe-
ten, centraal staan. De film zal in het feest-
jaar 2015 vertoond  worden. Als voorproef-
je is de film ‘Pondarosa’ gemaakt. Deze
film gaat over het countryweekend op
boerderij Pondarosa. Boer Johan Beuke-

boom staat in deze film centraal. De film
is voor € 10,- in beperkte oplage te koop
door een mailtje te sturen naar: vree-
land750@gmail.com. De opbrengst van
deze film komt geheel ten goede aan de
filmwerkgroep. Zodat met een klein bud-
get toch een prachtige film gemaakt kan
worden. Om de  film mogelijk te maken is
uw bijdrage meer dan welkom! Wilt u de
filmwerkgroep financieel ondersteunen.
Neem dan contact op met de penning-
meester Mario Verweijen  (0294-237474) of
stort uw bijdrage op rekeningnummer
3050.58.878 t.n.v. Stichting Vreeland 750.

Vreeland 750 - de Film


