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Van de redactie
De herfst is definitief doorgebroken en de prachtige kleuren
worden eindelijk door lagere temperaturen vergezeld. Tijd
om ons weer te richten op de komst van onze goede Sint en
op de naderende Kerstmarkt. We staan ook stil bij de afgelo-
pen weken, de feestelijke heropening van het Dorpshuis, bij-
gewoond door vele Halloween-“engerds”. Het bericht van de
dorpsraad is deze keer een verslag van de Algemene Leden-
vergadering, met daarin de oplossing voor het parkeerpro-
bleem in het dorp en inzicht in de status van de UMTS-mast,
plannen rond het oude CSV-terrein en informatie over Greif.
Uiteraard hebben we als altijd de interviews met onze mede-
bewoners in het Rondje Zuwe, de Schijnwerper en in
Bedrijvigheid. Naast een boeiende Hemel boven Vreeland
hebben we deze keer ook een verslag van de boeiende lezing
die Harold Linnartz, met speciale aandacht voor de asteriode
die ons planeetje voorbijscheerde. Er gebeurde weer van alles
in ons dorp en we wensen een ieder een goede herfst toe.

Singel 1
3633 CW Vreeland

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

Western dorp op het oude schoolterrein?
“Meneer de voorzitter, waarom maken we
geen Western-dorp van het oude school-
terrein? Dat lost meteen het parkeerpro-
bleem op, want iedereen komt te paard
naar de Saloon. Zo brengen we weer wat
leven in het dorp!”, sprak Johan
Beukeboom tijdens de jaarlijkse vergade-
ring van de Dorpsraad in Vreeland. Ruim
60 dorpsbewoners kwamen donderdag 3
november jl. in het Dorpshuis bijeen om
te luisteren naar de nieuwbouwplannen
voor het oude schoolterrein, de toekomst-
plannen van Greif, de UMTS-mast en de
rol van de dorpsraad.

Nieuwbouw CSV terrein: 
schetsplan/voorlopig ontwerp
16 huizen en een gezamenlijk binnenhof
Tijdens de vergadering licht de architect
van de woningbouwvereniging de plan-
nen voor invulling van het oude CSV-ter-
rein toe. “Er is eerst gekeken naar de plek.
Een groene locatie met een geweldige
sfeer, een klein kerkje en water. Echt een
dorps karakter, dít is het uitgangspunt
van ons ontwerp”, vertelt de architect. De
invulling van het terrein zou kunnen be-
staan uit een groen hof, de gemeenschap-
pelijke tuin. Daaromheen komen onge-
veer 16 huur en/of sociale koopwoningen
met 2 woonlagen met kap en ongeveer 21
parkeerplaatsen. Maximale richtprijs voor

de huur zal richting € 621,- en koop
€181.000,- gaan. Met een bouwtijd van een
jaar wordt geschat dat in 2014 de eerste
huizen klaar zouden kunnen zijn. Vanuit
de zaal worden verschillende vragen ge-
steld over kinderspeelplaats, parkeervoor-
zieningen en aantasting van de huidige
voorzieningen en het dorpsbeeld. Hierop
wordt geantwoord dat de bouwplannen
alleen betrekking hebben op het voorma-
lige CSV-terrein. De huidige contouren
van het terrein zullen worden gehand-
haafd. Het idee om kinderspeelplaatsen te
maken zal worden meegenomen. Met gro-
te belangstelling wordt uitgekeken naar
het volgende ontwerp dat op een nader te
bepalen bewonersavond, na verder onder-
zoek, gepresenteerd zal worden. 

Lees verder op pagina 3

Verslag van de ALV Dorpsraad  

28 oktober jl werd een feestelijke dag om
de oprichting van Stichting Vreelandse
Gemeenschap, alweer 50 jaar geleden, te
vieren. Daarmee natuurlijk vooral ons
Dorpshuis in het zonnetje zettend, dat zo-
juist met hulp van de beheerders een he-
lemaal nieuw jasje kreeg. Een prima mo-
ment om eens goed uit te pakken, vonden
het Dagelijks Bestuur en de Raad van
Toezicht van de jarige SVG. Zo was er spe-
ciaal voor de schoolkinderen van de CSV
een hilarische theatervoorstelling van
'Zusenzo' waaraan de kinderen zelf kon-
den meedoen. Hier werd gretig gebruik
van gemaakt. Opgestoken vingers: "mag
ik, mag ik?" Onderbouw en bovenbouw
kwamen in aparte groepen maar waren
minstens even enthousiast over dit vrolij-
ke cadeau. Later op de dag, rond de klok
van vijf, volgde de officiële heropening
van het zo fris en feestelijk ogende

Dorpshuis door de wethouder van cul-
tuur van de gemeente Stichtse Vecht, me-
vrouw Gera Helling. De goede opkomst
van toegelopen Vreelanders zorgde voor
een geanimeerde receptie, waar overigens
af en toe een vampier, spook of akelige
heks tussen de klinkende gasten opdook.
Het was dan ook Halloween! Niet alleen de

kinderen hadden zich onherkenbaar uit-

Feestelijke heropening Dorpshuis

gedost, ook menig volwassene kon het niet laten. Zo kunnen
we alleen maar gissen wie er werkelijk in de griezelige don-
kere grote zaal van het Dorpshuis aanwezig waren. Dat ieder-
een zich er uitstekend vermaakte was duidelijk en goed zicht-
baar op de foto's die gemaakt werden; het spatte er van af.
Wilt u de foto's van deze feestdag graag zien? Dat kan! 

Lees verder op pagina 6

Foto’s: Annelies Weijschedé
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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
Donderdagmiddag 13.30-15.30 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
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, Wilco
Berends en Pieter Hoekstra.
Contactpersoon verenigingen: 
Sandra Boogert.
Advertenties: Karin van Dis:
info@vreelandbode.nl  
Administratie: Carola Marseille (penn.). 
Website: Rens van der Meer. 
Kopij voor de volgende Vreelandbode ui-
terlijk 7 december 2011 inleveren via
info@vreelandbode.nl. De volgende
Vreelandbode komt uit op 15 december.
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

19 nov. Intocht Sinterklaas, 15.30 uur 
18-27 nov.  Beaujolais-week Lokaal Zuid
25 nov. Mediasoos Bibl. Loenen 14.00
26 nov. Bazaar Geref. Vrijgem. Kerk 

van Loenen, 11.00 uur
8 dec. Wordfeud competitie 

Lokaal Zuid 
9 dec. Kerstmarkt Vreeland 
9-11 dec. Kerstverkoop Saskia’s 

Brocante
22 dec. Kerstconcert Vreeland Vocaal 

in de Ludgeruskerk Loenen
24 dec. Kerstavond en start 

Kerstvakantie CSV
25/26 dec Kerstmis
1 jan. Nieuwjaarsborrel in Lokaal 

Zuid van 16.00 - 19.00 uur

Straatweg 1
3621 BG Breukelen
Tel. (0346) 561478,
fax (0346) 283400 
info@deolifant.nl

Bruiloften

Partijen

Recepties

Vergaderingen

Presentaties

Seminars

D
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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 okt. 10.00 uur ds. H. v.d Vegt
zo.13 nov. 10.00 uur ds. P. Hoekstra
zo. 20 nov. 10.00 uur mw. A. Abrahamse
zo. 27 nov. 10.00 uur ds. P. Hoekstra
zo. 4 dec. 10.00 uur dhr. C. Boers
zo. 11 dec. 10.00 uur ds. J. Verwaal
zo. 18 dec. 10.00 uur cand. T.J. de Haan

Vechtzooitjes
Lieve oppas gevraagd aan huis in Vreeland
voor de maandag- en dinsdagmiddag van-
af 15.15 tot ca. 17.30 voor 9-jarige dochter.
Graag contact opnemen met Anne Marie
Krekels op 06-20018619.

Te leen gevraagd: aankleedmateriaal voor
bierstube tijdens kerstmarkt weekend, zo-
als ski’s, oude schaatsen, berenvel, hout-
blokken etc. Dorpshuis Vreeland, 234750.

Ik ben op zoek naar mijn oom Frans
Jansen. Hij moet nu ongeveer 70 jaar zijn.
Hij heeft vroeger in Vreeland gewoond en
was keeper bij voetclub de Sperwers.
Marco Jansen; marcojansen64@hotmail.com

Gezondheidscollectief 
Vreeland

Fetha 3

* Dieet- en voedingsvoorlichting
Mw. Y. van Erp, 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 - www.singelzorg.nl
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Op 9, 10 en 11 december 2011

Kunstijsbaan in het Dorpshuis,

met bierstube!

Toegang tijdens de Kerstmarkt gratis, 
Toegang op 10 en 11 december 

€1,- p. 30 min.

Openingstijden:
Tijdens de Kerstmarkt tot 21.00 uur
Zaterdag 10 dec. 11.00 – 18.00 uur 

vanaf 19.00 IJSDISCO!
Zondag 11 dec. 11.00 – 18.00 uur

Voor meer informatie:
Dorpshuis Vreeland

Fetha 16, 3633 CT Vreeland
Telefoonnummer: 0294 234750

Saskia
BROCANTE -CADEAUX

KERSTVERKOOP

9 december van 10.00 tot 21.00 uur
10 december van 10.00 tot 17.00 uur
11 december van 11.00 tot 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

Barn sales in Christmas style

Sinterklaas is nog maar net in het land en
toch zijn de voorbereidingen voor de
Kerstmarkt al in volle gang! De kameel
Kamsha staat te trappelen om “door” Taxi
van Wijk naar Vreeland te worden ver-
voerd en in het Dorpshuis worden voorbe-
reidingen getroffen voor de plaatsing van
een kunstijsbaan. Bij het Pannenkoeken-
restaurant Noord Brabant en Lokaal Zuid
worden de terrassen binnenkort omgeto-
verd in heuse “winterwonderlandschap-
pen”. Tijdens de Kerstmarkt op vrijdag 9
december staan in de Breedstraat en op
Duinkerken van 15.30 – 20.30 uur onge-
veer 40 kramen met allerhande koopwaar.
Een greep uit de aangeboden koopwaar:
kerstversiering en decoraties, sieraden,
Castey-pannen, regionale Franse produc-
ten, KLM-huisjes, interieur accessoires,
smart casual herenkleding, dameskle-
ding, boerenkaas van de Willigen, leuke
spulletjes uit Peru en kerstmannen uit de
hele wereld! De volledige lijst van stand-
houders vindt u op de site www.kerst-
marktvreeland.nl. Op de Lindengracht
kunt u uw kerstboom kopen en een kijkje
nemen bij Saskia’s Brocante, die haar win-
kel weer in een fantastische kerstsfeer
heeft omgetoverd. En natuurlijk zijn ook
Tierelantijn en Belleza van de partij. Al
met al belooft het weer een sfeervol geheel
te worden! 

Levende Kerststal
Dit jaar komt er een extra grote levende
Kerststal op de Floraweg. Daarbij is het
zelfs mogelijk om, net als de 3 koningen,
rond de Kerststal te rijden op een echte ka-
meel, zij heet Kamsha. Ook vereeuwigt
onze dorpsfotograaf Annelies Weijschedé
u in de Kerststal en kan er met verschillen-
de dieren geknuffeld worden. 

Uniek: kunstijsbaan in het Dorpshuis! 
Voor de allereerste keer is er dit jaar een
kunstijsbaan in de grote zaal van het
Dorpshuis! Op het podium zal een heuse
bierstube verrijzen, met bierpullen, leder-
hosen en wellicht bratwursten! De toe-
gang is gratis tijdens de Kerstmarkt. 

Kleurwedstrijd
Voor kinderen t/m 15 jaar is er een kleur-
wedstrijd. Kleurplaten worden op 6 de-
cember uitgedeeld op school en zijn op te
halen bij de Dagwinkel. De kleurplaten
kunnen op de Kerstmarkt vanaf 15.30 uur
in de schuur in de Breedstraat worden in-
geleverd. De eerste 100 ingeleverde kleur-
platen worden beloond met een leuke
kerstmuts! Om 19.00 uur vindt de prijsuit-
reiking plaats. De kleurplaat is speciaal
voor de Kerstmarkt ontworpen door de
cartoonist van de Vreelandbode, Lis van
Haagen. Samen met de Kerstman zal zij de
kleurplaten jureren. 

Hapje en een drankje checken
U kunt gezellig op de Kerstmarkt blijven
om een hapje te eten en wat te drinken.
Geniet onder andere van warme chocola-
demelk bij IJsclub Voorwaarts Vreeland,
een stamppotje bij de stand van de Neder-
landen, poffertjes bij Noord Brabant, een
hamburger bij de Eterij of een broodje

worst bij Aloys. Restaurant Vlinders zal de
bezoekers weer trakteren op een suiker-
spin of kruidenbitter. Casa Catering zal
voor de eerste keer op de Kerstmarkt aan-
wezig zijn en de bezoeker verrassen met
een smakelijk hapje en drankje. U kunt
ook een patatje kopen bij de Vlaamse
Frietkraam. Bij Lokaal Zuid zijn er de gehe-
le dag lekkere winterse snacks, warme en
koude dranken op het terras verkrijgbaar
en binnen is het tot 20.30 uur mogelijk om
a la carte te eten. Wijnkoperij de Meenthof
zal dit jaar een wijnproeverij presenteren
met daarnaast een aantrekkelijk aanbie-
ding voor heerlijke wijn tijdens de
Kerstdagen. 
Verschillende Vreelandse kunstenaars to-
nen hun kunstwerken in de Breedstraat.
Voor de kinderen wordt er een knutsel-
hoek ingericht olv Casper Zeldenrijk. Het
draaiorgel van Riks Noorman, het leerlin-
genorkest van Muziekvereniging de Vecht
en een delegatie van het Nieuwe Koor zor-
gen voor sfeervolle muzikale omlijsting
van het geheel. 

Lampionnen- en fakkeloptocht 
en Pronk Vuurwerk
De Kerstmarkt wordt afgesloten met een
lampionnen- en fakkeloptocht met aan-
sluitend een spetterend vuurwerk in de
boomgaard bij de ViV, verzorgd door Vree-
lander Bart Pronk van “Pronk Vuurwerk”
in samenwerking met Pyromax Vuur-
werkevenementen. Het vuurwerk wordt u
mede aangeboden door Driessen Vreeland
BV. Na het vuurwerk-spectakel kunt u fees-
telijk naborrelen op de afterparty van de
Kerstmarkt bij Lokaal Zuid! 
Het is nog steeds mogelijk een kraam te hu-
ren. Mail voor meer info naar info@kerst-
marktvreeland.nl of bel met Karin van Dis
0294 704900 of Sandra Boogert 0294
231182. Ook zoeken wij nog vrijwilligers
voor de op- en afbouw van de Kerstmarkt.
Meer info: www.kerstmarktvreeland.nl 

Programma 
15.30 uur: opening kerstmarkt met kraam-
pjes in de Breedstraat en op Duinkerken,
expositie van Vreelandse kunstenaars, op
de foto in levende Kerststal, rondjes rijden
op een echte kameel en schaatsen in het
Dorpshuis!
15.30 – 16.30 uur: inleveren kleurplaten in
de Kerststal op Duinkerken
19.00 uur: Prijsuitreiking kleurwedstrijd
door de Kerstman
19.30 uur: lampionnen- en fakkeloptocht
met aansluitend vuurwerk 
20.30 uur: afsluiting Kerstmarkt en after-
party in Lokaal Zuid.

Kerstmarkt 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,-

Dodaarslaan 10-14, Kortenhoef

Wijnproeverij tijdens de Kerstmarkt 
met een speciale kerstaanbieding!
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Nigtevechtseweg 172 
3633 XX Vreeland

Tel. 0294 - 254164
Gaarne bellen na 17.00 uur! 

Een strakblauwe lucht: daar worden wij
Nederlanders vrolijk van. Dat staat te lezen
op de website van Connie Lohuis en
Gerdjan Rapati. Strakblauw is ook de
naam van het communicatiebureau van
deze twee Vreelanders: ‘voor heldere com-
municatie en frisse teksten’. Connie ken-
nen we al, onder meer als niet onverdien-
stelijk schrijver van de Vreelandbode.
Samen met haar partner Gerdjan runt ze
het bedrijf aan de Nigtevechtseweg. Met
zijn tweeën hebben ze zestig jaar ervaring
op het gebied van communicatie. Connie
als freelance journaliste, Gerdjan als com-
municatieadviseur en copywriter. Samen
startten ze in 2003 het tekstbureau
Strakblauw. Ze verzorgen websites, bro-
chures, artikelen, maken overheidsdocu-
menten leesbaar en schrijven (digitale-)
nieuwsbrieven op maat. Grote organisa-
ties als ABN Amro, of de gemeente
Amsterdam behoren tot hun klanten-
kring, maar ook kleinere (familie-)bedrij-
ven en particulieren kunnen aankloppen
voor een tekst op maat, een magazine of
een website. Connie timmert al lang aan
de weg. En met succes. Ze is al 30 jaar free-
lance journaliste, vooral voor manage-
mentbladen en vaktijdschriften. Ze heeft
uitgerekend dat ze in die periode ruim
3000 mensen, meest topmanagers, moet
hebben geïnterviewd. "Een interview is pas
geslaagd als de man of vrouw in kwestie
openhartig durft te zijn. Mijn taak is het
om de sfeer te scheppen waarin dat moge-
lijk is. Waarin mensen open gaan." En met
haar sprankelende, nieuwsgierige geest
slaagt ze daar praktisch altijd in. “Het leu-
ke van ons vak is dat je vaak met werelden
in aanraking komt waarvan je het bestaan
niet eens vermoedde. Daar worden wij al-
lebei heel nieuwsgierig van.”
Gerdjan heeft ruim 30 jaar ervaring met
in- en externe communicatie bij grote be-
drijven als Philips en Stork waar hij direc-
teur communicatie was, voordat hij als
freelance tekstschrijver een zelfstandig be-
staan zocht. "Ik houd van het verhaal dat
in een product of dienst zit, en ik vind het
heerlijk om die verhalen te vertellen. Maar

voordat ik aan schrijven toekom, stel ik
mezelf heel wat vragen. Zoals: wat ga ik be-
nadrukken en wat laat ik weg? Want het
gaat niet om wat ik graag wil vertellen,
maar om wat mijn doelgroep belangrijk
vindt om te weten. Zo tekent zich lang-
zaam de verhaallijn af. En dan de tweede
belangrijke vraag: wat wil ik dat mijn ver-
haal bij mijn lezer teweeg brengt? Het ant-
woord daarop leidt me naar de emotie die
daarbij hoort. Pas dan begint het eigenlij-
ke schrijven, waarbij schrijfstijl, ritme,
zinsbouw leesbaarheid en woordkeus een
rol spelen. Zo is elke opdracht een ontdek-
kingsreis. Een heerlijk vak."
“Een leuke klus? Een van mijn leukste op-
drachten was het schrijven voor de tekst
van het Olympisch Plan 2028 van
NOC*NSF. Na drie jaar vergaderen over een
beleidsplan waren ze er eigenlijk wel zo’n
beetje op uitgekeken. Maar door mijn tekst
kregen ze hun droom weer terug.”
Buiten hun professionele leven om is het
tweetal zeer breed geïnteresseerd. Zo zin-
gen ze volop (Connie zelfs in twee koren),
bezoeken ze graag tentoonstellingen en
houden ze ervan samen lekker te koken
voor familie en vrienden. Connie: “Die eet-
tafel van drie meter staat er niet voor niets,
hoor.”

M.A.v.S

Bedrijvigheid in Vreeland
Strakblauw: daar word je vrolijk van

Schoonheidsbehandelingen met zachte en 100% natuurlijke producten
Onspannende Massages door professioneel masseur

Reiki Behandelingen  Zonnebank
We werken alleen op afspraak 0294-255425 info@enerki.nl 

We zien u graag binnenkort in ons schoonheidsatelier in Nederhorst den Berg.

Op 26 november wordt van 11.00 - 16.00
uur in het gebouw van de Gereformeerde
Vrijgemaakte kerk in Loenen een “lounge
bazaar” gehouden. Dit is een bazaar waar
onder het genot van een drankje en een
hapje allerhande spullen te koop worden
aangeboden in een als een lounge inge-
richte setting. Bijzonder aan de bazaar is
dat er niet alleen een verkoop “over de ba-
lie” is, maar dat er ook een veiling zal zijn

van waardevolle spullen. De opbrengsten
van de bazaar en de veiling zullen worden
gebruikt om het kerkgebouw uitnodigend
te maken voor de omgeving. De veiling zal
worden gehouden tussen 14.00 en 16.00
uur. De bazaar wordt gesponsord door di-
verse bedrijven en horeca uit Loenen.
Meer informatie op de website:
www.Vechtenangstelkerk.nl .

Bazaar Geref. Vrijgemaakte kerk

Vechtzooitje
Bij Belleza staat sinds het Dorpsfeest een
vergeten fiets, hij is vastgezet aan een ver-
keersbord! Bent u uw fiets kwijt, ga dan
eens kijken of dit uw fiets is en neem hem
mee naar huis!

Mediasoos
Vrijdag 25 november houdt de Bibliotheek
in Loenen van 14.00 tot 19.00 uur samen
met St. Tympaan een mediasoos. 
Hier kunt u kennis maken met diverse
nieuwe media als ebooks, gamen, inter-
net, de daisyspeler en mobiele telefoon.
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Quality in food and wines

Fingerfood & diners 

Bedrijfslunches

Catering aan boord

Aankleding & decoratie

www.casacatering.nl    |   info@casacatering.nl

Vreeland Monique Bruins       0294-267704
Amsterdam     Susanne Bruins       020-3343854

Verslag van de ALV Dorpsraad  
Vervolg van pagina 1

Greif
Verdubbeling van capaciteit 
van de verffabriek Greif 
De toekomstplannen voor verdubbeling
van capaciteit van de verffabriek van Greif
worden toegelicht door Edwin Kielestein.
Hij geeft uitleg over de geschiedenis van
de verf- en vatenfabriek, de productie en
de merkbaarheid hiervan in het dorp .
Edwin vertelt: “Het Europese hoofdkan-
toor in Vreeland is een belangrijke plek
waar veel buitenlandse gasten ontvangen
worden. Onze actiepunten naar aanlei-
ding van de milieuvergunning in 2008
zijn al voor 87% bereikt en aan de rest van
de punten wordt gewerkt.” Edwin wordt
graag op de hoogte gehouden van geur- en
andere overlast. Door meldingen kan er
geholpen worden om overlast te vermin-
deren. Edwin is mobiel bereikbaar op 06
20622590 of edwin.kielestein@greif.com. 

Alarm
Als het alarm bij Greif gaat hoef je in prin-
cipe niets te doen. Er wordt dan op het
Greif-terrein actie ondernomen. Mocht er
gevaar zijn voor de volksgezondheid, dan
gaan de landelijke sirenes af. Greif is van
plan om de capaciteit van de verffabriek
te verdubbelen. Dit betekent o.a. dagelijks
2 extra vrachtwagens in het dorp, het to-
taal aantal vrachtwagens komt dan op ge-
middeld 19 stuks per dag. Ook zal het per-
soneel van de verffabriek in 2 ploegen
gaan werken, een dag- en een avondploeg.
Vanuit de zaal komt een vraag over de mo-
gelijkheid van vertrek van Greif uit het
dorp. Deze overweging is gemaakt, maar
financieel niet gunstig en niet goed voor
de werkgelegenheid. Ook komen er diver-
se vragen over de veiligheid. Eén van de
aanwezigen vraagt zich af of er niet te
lichtvoetig gedacht wordt over de veilig-
heid, bij een incident zijn de gevolgen niet
te overzien. Kielenstein legt uit dat de
tanks gesloten zijn en dus veilig. De brand-
weer van diverse korpsen in de omgeving
oefent regelmatig op het terrein. Over de
overlast van vrachtverkeer heeft de voor-
zitter van de Dorpsraad John de Nooij nog
een opmerking: “Vanuit de Dorpsraad is
met Greif besproken dat chauffeurs wor-
den aangesproken wanneer ze buiten de
afgesproken tijden door het dorp rijden.
De gemeente zal door de Dorpsraad geïn-
formeerd worden over de overlast van
vrachtverkeer, maar ik wil met nadruk
zeggen dat de overlast niet alleen maar
door Greif-vrachtwagens hoeft te komen”.
Advies is nogmaals om klachten te mel-
den op het mobiele nummer van Edwin
Kielestein.

UMTS-mast
“Zet die zendmast maar neer, dan heb ik
eindelijk fatsoenlijk bereik”, klinkt het
vanuit de zaal. Deze  uitspraak ontketent
meteen een storm van protesten. Vanaf ja-
nuari opponeert de Dorpsraad samen met
bewoners van de Singel en enkele indivi-
duele bewoners tegen de gemeente
Stichtse Vecht. De inzet is de vraag of er
ten onrechte een vergunning is toegekend

voor plaatsing van de UMTS-mast op het
BP-terrein.

Opdracht van de rechter
De opdracht van de rechter aan de partij-
en was om op zoek te gaan naar alternatie-
ve locaties. Een mogelijke locatie is gevon-
den op het Greif-terrein. Volgens de ge-
meente past dit terrein in het antennebe-
leid van de gemeente. In dit beleid worden
UMTS-masten bij voorkeur geplaatst op
sportterreinen of industriële locaties. Het
terrein van de BP is geen van beide.
Discussie ontstond met KPN over de ver-
goeding. KPN vond de prijs van Greif te
hoog in relatie met wat er aan de landei-
genaar van het BP-terrein is afgesproken.
De KPN wil een 40 meter hoge mast om re-
denen waar zij zich niet over uitlaten.
Men vraagt of de mast niet lager kan,
maar daar wil KPN niet aan meewerken.
De rechtbank weet inmiddels dat KPN en
de Dorpsraad/bewoners na onderling
overleg er niet uit zijn gekomen. Het is nu
lastig in te schatten wat de uitspraak van
de rechter wordt. De Dorpsraad vraagt de
leden wat nu van ze verwacht wordt.
Uiteraard kost procederen geld, maar het
geld is tot nu toe uit verschillende potjes
bijeen gebracht. Een aantal bewoners
geeft aan ook het Greif-terrein geen optie
te vinden. Het verpest het landelijke ge-
zicht vanaf de Vecht en tast het historisch
dorpsgezicht vanaf grote afstand aan. Er
zal via internet een poll naar de leden wor-
den uitgezet over de vraag hoe te hande-
len na de juridische uitspraak. Moet je als
vereniging positie innemen op dit gebied?
Het antwoord hierop komt uit de vereni-
ging zelf: dit kan met een meerderheid
van stemmen van de leden.

Rondvraag
Alhoewel de rondvraag bijna wordt ver-
vangen door de borrel, nemen enkele
dorpsbewoners graag nog even het woord.
Een greep hieruit: De Dorpsraad heeft een
toezegging van de gemeente voor 8000
bloembollen en er worden vrijwilligers ge-
zocht om deze bollen te planten. John
Kramer vraagt of het planten van de bol-
len door de basisschoolkinderen kan wor-
den gedaan, in het kader van zorg voor de
omgeving. De heer Griffioen vraagt of de
Dorpsraad contact op kan nemen met
Waternet over de bediening van de provin-
ciale brug. De brug blijft vaak véél te lang
open waardoor gevaarlijke situaties en
lange files ontstaan. Ook de snelheid op
de Vecht is ter sprake gebracht. Daarnaast
wordt een opmerking geplaatst over de
werkschepen van Cor Nab in de Vecht die
daar voor langere tijd liggen. Mevrouw
Winnink vraagt aandacht voor het hard-
maken voor subsidie voor het bibliotheek-
punt in de basisschool en doet een oproep
voor vrijwilligers. Hiermee eindigde een
lange avond waarop verschillende belang-
rijke onderwerpen voor het dorp zijn be-
handeld en begon een gezellige borrel
waar veel na te praten was.

S.B.

Import en handel van wijnen uit Frankrijk 
en andere landen van Europa. Gratis thuisbezorgd.

www.panachee-wijn.nl           Joop Bremer                   0294-232354
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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

Sinterklaas heef ook dit jaar vast weer uw
hulp nodig om voor alle lieve kinderen,
vaders, moeders, vrienden, vriendinnen,
opa’s, oma’s, buren of andere dierbare
mensen een cadeautje te kopen om de
Goedheiligmans’ verjaardag te vieren. 
Voor uw inkopen voor leuke, unieke of
lekkere Sinterklaascadeautjes hoeft u
Vreeland niet uit! De Vreelandbode ging
voor u op zoek en vond voor elk wat wils
bij onze lokale ondernemers.

• Voor de pasgeboren baby: een badjasje
met opgeborduurde naam van Wieneke
Tervoert, (www.kleinevriendjes.nl)  €18,95

• Voor de knutselgrage kleuter: Klei die
lang goed blijft met vingerverf, v.a. €

4,50, bij Tierelantijn (tip: ook een doos
vol schoencadeautjes voor € 1,-!) 

• Voor de stoere basisschoolleerling:
Boutriba Hula Hairgel, € 7,99 bij Belleza

• Voor de modebewuste puber: Hippe oor-
bellen met rinkelende kleurtjes, € 9,95
bij Belleza

• Voor de biologisch-bewuste ouder: een
biologisch foodpakket ingekocht bij de
Dagwinkel (heeft een groot assortiment
biologische producten), aangevuld met
brandnetelkaas van kaasboerderij de
Willigen, appel-gemberjam van Tilly’s
jamkar (Nigtevechtseweg 15) en Vree-
landse honing en kruidkoekmix van ko-
renmolen de Ruiter. (www.dewilligen-
kaas.nl, www.korenmolenderuiter.nl)

• Voor de Vechtstreekliefhebber: het nieu-
we boek ‘Vechtoevers, zien en gezien wor-
den’ hoe houden we onze Vechtoevers mooi
waarvan het historische deel van 40
Vecht-onderwerpen door bodette Juliette
Jonker is geschreven. € 15,- bij
Tierelantijn (www.vechtexclusief.nl)

• Voor de lekkerbek: een dinerbon bij res-
taurant De Nederlanden, Lokaal Zuid of
Pannenkoekenhuis Noord-Brabant.

• Voor de raw-food aanhanger: een groen-
ten- en fruit pakket bij Landwinkel
Droogenbroek, Oostkanaaldijk  11

• Voor de nieuwe bewoner: een lidmaat-
schap van de Dorpsraad, € 8,-
(www.dorpsraadvreeland.nl)

• Voor degene die vaak lang in de auto zit:
Het hoorspel Millennium deel 1 –
“Mannen die vrouwen haten” van de
Hoorspelfabriek van onze Vreelandse
Marlies Cordia, geproduceerd door bo-
dette Karin van Dis. Speciale prijs voor
Vreelanders € 24,95, te koop bij
Tierelantijn (www.hoorspelfabriek.nl) 

• Voor wie aan zijn conditie en figuur wil
werken: een proefles Zumba in het
Dorpshuis, € 5,- (www.bellezumba.nl),
een proefles Poweryoga van Naomi
Stubbé, € 10,- of een gratis proefles
Bootcamp van Wilma Werkheim,
(www.thebootcampclub.nl)

• Voor het hectische gezin: De Happy fa-
mily Weekplanner van Margriet
Darwinkel, € 12,50 (wwww.happyfami-
lylife.com)

• Voor de liefhebber van sfeer en curiosa:
een windvanger met decoratief gietijze-
ren onderstel, € 14,95 bij Saskia
Brocante (www.saskiabrocante.nl)

Zo ziet u maar, Vreeland heeft alles! En
voor uw kerstcadeautjes gaat u natuurlijk
naar de Kerstmarkt op 9 december. Succes
gegarandeerd!   Hele fijne en gezellige da-
gen gewenst. Met hopelijk voor allen de al-
lerbelangrijkste cadeaus -die niet te koop
zijn-: liefde, aandacht en gezondheid.    J.J.

Vol verwachting klopt ons hart…

Heropening Dorpshuis

Wethouder van Cultuur Gera Helling was
een van de aanwezigen bij de opening van
de tentoonstelling  ‘Stichtse Vecht in
Buitenbeeld’ in Museum Maarssen. Een
boeiende fototentoonstelling van alle
beelden in de openbare ruimte van
Stichtse Vecht, gefotografeerd door leden
van fotoclub De Broederschap uit
Woerden. Het enige beeld dat Vreeland
rijk is, de schaatsers van Joop Huisstede
aan de Floraweg, is zowel als foto als in mi-
niatuurmodel vertegenwoordigd. En bij
deze voor de Vreelandbode vastgelegd!

Stichtse Vecht in Buitenbeeld

Vervolg van pagina 1
Surf naar www.oypo.nl/werkvanaatje. Op
deze site staan de mapjes met foto's o.v.v.
SVG50 jaar. Ook de gefotografeerde ver-
enigingen die wekelijks in het Dorpshuis
komen, kunnen hier hun foto's bekijken.
Direct een nabestelling doen via de een-
voudige webshop en thuis gestuurd krij-
gen kan hier ook. (Nabestellingen v.a. €

0,47 (10X15) & € 0,75 (13x19) + bezorgkos-
ten). En oh ja ouders:  u heeft een wacht-
woord nodig voor de fotomappen van de
theatervoorstelling. U kunt dat bij de juf
of meester van uw kind opvragen. Werk
van AAtje. Foto’s bekijken en nabestellen:
www.oypo.nl/werkvanaatje?SVG50jaar 
M: werkvanaatje@gmail.com 
T: 06 15 398 808
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Tel.: 0294 237 068    www.fysiotherapievreeland.nl

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

Het adres in Vreeland voor 
al uw DAGverse producten

Vitatas!
Nieuw! Biologische groente-tas!

Vóór dinsdag bestellen, vrijdag ophalen. 
Kijk voor meer info op www.proef.nu

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

De Vreelandse Juliet Daalder, 16 jaar,
speelt in de nieuwe Carry Slee film
“Razend” als Halima, de beste vriendin
van hoofdrolspeelster Roosmarijn. Juliet
komt net uit Curaçao, waar begin novem-
ber de film in première is gegaan.
‘Inderdaad, ik was er gelijk met de konin-
gin. We hebben zelfs Maxima nog in een
auto gezien. De reacties op de film waren
heel positief. Eigenlijk nog uitbundiger
dan in Nederland.’ ‘Razend’ heeft inmid-
dels al de ‘gouden film’ onderscheiding,
wat staat voor meer dan 100.000 bezoe-
kers. De opnames voor de film waren in
mei en juni dit jaar. Juliet: ‘Het was best
druk met school. Ik zit in 5 VWO van het
Comenius College. De school denkt goed
met me mee. Zo heb ik ook vrij gekregen
om tien dagen naar Curaçao te gaan.’ De
première in Nederland zal Juliet nooit ver-
geten. ‘We verzamelden eerst in Hotel
l’Europe. Daar heb ik mijn mooie jurk aan-
gedaan en werd mijn haar gekapt. Toen
gingen we met een mooie auto naar het
Tuschinski Theater, waar de rode loper al
klaar lag. Dat was echt een geweldig mo-
ment, dat me altijd bij zal blijven. Het was

een uitgekomen droom. En ja, ik wil later
heel graag film actrice worden. Maar nu
eerst het eindexamen. Ik heb net een toets-
week achter de rug.’   

C.L. 

Vanaf 16 november is er Power Yoga in het
Dorpshuis in Vreeland. Elke woensdag-
avond van 20.30 uur tot 21.45 uur. Power
Yoga is ontspanning door inspanning.
De drie elementen die hierin voorkomen
zijn kracht, lenigheid en balans. Op het
ritme van bewust ademen een aaneen-
schakeling van actieve houdingen waarin

de vinyasa (flow) essentieel is. 
Docente: Wilma Werkheim, (gecertifi-
ceerd Power Yoga docente & mede opricht-
ster van The Yoga Club in Amsterdam)  

Voor informatie en aanmelden: 
wilmawerkheim@hotmail.com 
Mob 0652380701

Power Yoga in Dorpshuis

Kringloop op afvalstation Loenen
Voelt u zich schuldig als u weer met een
auto vol oude maar toch nog best goede
spullen naar het afvalstation in Loenen
rijdt? Dat is vanaf nu niet meer nodig.
Sinds maandag 31 oktober jl. is de
Kringloopwinkel de Sirkel een pilot ge-
start op het afvalscheidingsstation aan de
Rijksstraatweg in Loenen aan de Vecht.
Elke dag zal een medewerker van de kring-
loopwinkel uw herbruikbare spullen in

ontvangst nemen en zorgdragen voor
transport naar de winkel in Maarssen. 
Oude huisraad of materialen uit het grof
huishoudelijk afval die nog heel zijn of te
repareren zijn, worden schoongemaakt,
opgeknapt en verkocht. Op die manier
worden andere mensen blij gemaakt met
uw oude of afgedankte spullen. Het is ook
goed voor het milieu om goederen te recy-
clen. 

De komende weken verhuis ik naar woonzorg-
centrum ’t Kampje.
Mijn adres wordt:
Woonzorgcentrum ’t Kampje,  Kamer 113
Driehovenlaan 2 , 3632 BK  
Loenen aan de Vecht

Maar ik hoop betrokken te blijven bij
Vreeland. Daar heb ik immers mijn hele leven
gewoond.
Daar liggen mijn herinneringen en daar wo-
nen veel van mijn bekenden.
Dus zeg ik graag “Tot ziens” Gerda  Struyk

Lezers schrijven

Betrokken bij Vreeland

Vreelandse filmster

Regelmatig vinden de kleuterjuffen van
de CSV bierflesjes, losse glasscherven en
afval in en om de zandbak op het kleuter-

plein. Wij vragen iedereen zijn rommel op
te ruimen in het belang van de veiligheid
van de kinderen!  Alvast bedankt!

Glas in de kleuterzandbak!



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

w: www.orthodontiepraktijkhilversum.nl
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• Originele VW- en Audi accessoires
• Onderhoud en reparatie aan alle merken
• Voor nieuwe banden, uitlaten, accu’s,

schokdempers etc.
• APK keuringen (gratis bij grote beurt)
• Taxatie schadeauto’s
• Plaat en spuitwerk
• Inbouw van autotelefoon
• Tevens inbouw Gemini-alarminstallaties
• Grundig en Blaupunkt autoradio’s

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
Tevens car-cleaning, het geheel reinigen
van uw auto

Welkom bij de Kinderpost
Heb jij je schoen al gezet? Ik nog niet,

maar ik heb wel gesmuld van zelfgebak-

ken pepernoten. Heb je daar ook zin in?

Kijk dan snel hieronder. Daar staat het re-

cept! Daan en Tom schreven samen een

Sinterkerstverhaal.  Doe jij ook mee met

“actie Schoenmaatje?”.  Daar maak je ie-

mand heel blij mee! En heb jij je Sint

Maarten snoep gedeeld of heb je alles zelf

gehouden?  Veel leesplezier!

Recept pepernoten
* 100 gram boter

* 125 gram bruine basterdsuiker

* 1 à 2 eetlepels speculaas kruiden

* zout

* 250 gram zelfrijzend bakmeel

* 0,5 deciliter melk

Hoe maak je de pepernoten?
Snijd de boter in kleine stukjes. Doe daar-

na de basterdsuiker, kruiden en snufje

zout toevoegen. Mengen en het zelfrijzend

bakmeel en de melk erbij doen. Met een

koude hand deeg kneden en het deeg on-

geveer 30 minuten in de koelkast laten op-

stijven. Verwarm de oven na 30 minuten

voor op 175 graden C. Van het deeg kleine

bolletjes maken en op de bakplaat leggen.

In ongeveer 15 minuten bruin bakken.

Verslagje Sint Maarten
Vrijdag 11 november was het Sint Maarten.

Op deze dag denken wij aan Sint Maarten

die een deel van zijn mantel weg gaf om de

arme bedelaar te helpen. In Vreeland za-

gen we vrolijk zingende kinderen langs de

deuren gaan met prachtig gekleurde lan-

taarns. Wie heeft er zijn snoep gedeeld?

Sinterkerstverhaal
Op een dag in Vreeland kwamen de kerst-

man en Sinterklaas tegelijk aan.

Sinterklaas met zijn Pieten en de kerst-

man met zijn elfjes die met kados stonden

te dansen. En de kerstman riep Ho Ho Ho.

Iedereen zong sinterklaas kom maar bin-

nen met je knecht want we zitten alle-

maal even recht. Toen zong iedereen gin-

gel bels gingel bels gingel all the way . Het

was een heel groot feest zo groot zul je het

nooit krijgen. Einde.        Van Tom en Daan.

Schoenmaatjes
De kinderen van groep 1 t/m 4 van basis-

school CSV Ridderhof doen mee aan actie

Schoenmaatjes. Bij deze actie voor kinde-

ren in landen als Malawi, Irak en Kenia

wordt er van de kinderen in Vreeland ge-

vraagd een schoenendoos te vullen met

cadeautjes. Kinderen leren hierbij te de-

len door een gedeelte van hun speelgoed

weg te geven. We hopen dat alle kinderen

een doos vullen en deze in op 21,22 of 23

november inleveren op school! Ook als je

niet in groep 1 t/m 4 zit mag je mee doen!

Mop
Er waren eens twee moeders.

Moeder 1: Mijn zoontje van 3 kan zijn

naamal schrijven. 

Moeder twee: Mijn zoontje van 3 kan zijn

naam achterstevoren schrijven. 

Moeder 1 zegt: hoe heet jouw zoontje dan. 

Moeder 2: Bob

Van Nicherwan en Dax

Rekenwoorden
Wist je dat je met cijfers woorden kunt

maken.Typ het maar op je rekenmachine

en hou je rekenmachine daarna op z’n

kop. Misschien kun je zelf ook nog reken-

woorden verzinnen?

73083734 

738

7083170

707

708

1414

6337

7336

7334                   Groetjes van Ruben Poelhekke
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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 31 december 2011

www.tunfun.nl V
rB

�

Het nieuwste hoorspel

Millennium – 
Mannen die vrouwen haten

is nu verkrijgbaar als CD! 
Speciale prijs voor Vreelanders: €24,95 

(normale prijs €29,95)

Natuurlijk te koop bij Tierelantijn

Bezoek ook eens de vernieuwde website!     

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

Voorstraat 21  Tel: 237304

De Werf 6, 3632 AE Loenen a/d Vecht

Tel. (0294) 23 37 36  Fax. (0294) 23 22 91

E-mail info@aannemingsbedrijfbonbv.nl

w w w .  a a n n e m i  n g s b e d r  i  j  f  b o n b v .  n l

Ik neem je mee!
Wat een supernumer, maar wat zingen ze

nou eigenlijk? Op veler verzoek de song-

tekst van het nummer van Gers Pardoel.

ze denkt dat ik niet bezig ben (met haar)

dat ik geen gevoelens heb (voor haar)

terwijl ik nu alleen maar denk (aan haar)

want zij is heel me wereld 

zeg me wat je wilt dan ,(wilt dan, wilt dan)

staren word ik stil van (stil van, stil van)

zeg me wat je wilt dan (wilt dan, wilt dan)

staren word ik stil van 

we waren pas 8 

zat in de klas

naast tomas en willem , voor mark en bas 

jij zat voor in , keek achter om 

ik stuurde je briefjes en vroeg je waarom

je stuurde me terug

ik vind je lief , zit op een wolk en ik ben verliefd 

10 jaren later waren we samen ik was een jon-

getje jij al een dame

wist het wel zeker jij bent de waren 

niemand waar ik nou zo lang naar kon staren 

soms is het erg maar dit is m’n werk

voor jou ben ik gerwin en gers is het merk 

ik neem je mee, neem je mee op reis

neem je mee, naar Rome of Parijs

ik lijk misschien wel cool tot dat je weet wat ik

nu voel

jij klinkt als muziek dus laat je zien wat ik bedoel

ik neem je mee ee-eh-eh-eeee

ik neem je mee ee-eh-eh-eh-eeee

ik neem je mee ee-eh-eh-eeee

ik neem je mee ee-eh-eh-eh-eeee

ik denk aan haar en zei denkt aan mij

jij bent te druk is wat ze me zei

ze wil met me shoppen , en samen uit eten 

wil naar de bios en wil met me daten 

maar ik wil muziek en geld op de bank 

al me fans die wachten al lang 

ik wil een toekomst op bouwen met haar 

2 kids een huis met een tuin met aan het water 

hond of kater wat jij wil

maar blijf nou niet staren want dan word ik stil

doe dit voor ons , en werk dus hard 

want ik hou van jou met heel me hart

Bijzondere datum 11-11-11
Op 11 november 2011 om 11.11 uur gin-

gen wij met alle kinderen van de school

op het grasveld de cijfers 11-11-11 maken.

We stonden met 211 kinderen bijna 11 mi-

nuten stil en daarna werden er in 11 se-

conden 11 foto’s gemaakt. Helaas zijn de

foto’s niet zo goed gelukt, maar het was

wel leuk!

Groetjes van groep 6

Trefbal

De ‘Pink-ladies’ van CSV Ridderhof wer-

den eerste bij het trefbaltoernooi!

Spaanse tekening 

Sinterklaas is bijna jarig, daarom staat

hieronder speciaal voor Sinterklaas een

Spaanse tekening.

Op de speelplaats van Peuterspeelzaal
Vechtkroost was het tijdens Sint Maarten
een komen en gaan van peuters, kleuters,
kinderen en hun ouders. De peuterjuffen
Hanneke en Sandra hadden het plein ge-
zellig versierd en schonken voor de ouders
een heerlijk glaasje glühwein. Voor de kin-
deren was er limonade en wat lekkers. Ze
konden zich ook even opwarmen rond het
gezellige vuurtje. Aan het eind van de
avond waren de buikjes én de fooienpot

goed gevuld. Hulde aan de juffen en dank
namens de peuters voor uw donaties! 

Glühwein op het Peuterplein!



’Je moet de appel plukken met je hele hand. Niet
met je vingers, maar laat ‘m rusten in je hand-
palm. Dan maak je een draaiende beweging
naar boven en de appel komt nu los zonder dat
de tak schudt.’

Hoewel geboren tussen de koeien ben ik
opgegroeid tussen de appels, daar waar
de Rijn ooit Lek sloeg. Op dankdag wer-
den de vruchten van het land in ruime
mate de kerk binnengesleept en met die
grote houten kisten leek het wel de vei-
ling zelf. Het was de tijd dat de seizoenen
zich nog hielden aan onze kalender, nie-
mand zich nog druk maakte om de op-
warming van de wereld en trouwens DDT
onbekommerd gebruikt werd. We waren
vooral dankbaar voor de opbrengsten van
Gods goede aarde en pas de eerste kiemen
kwamen op van een ontluikend besef
over wat rentmeesterschap betekent.
Het waren de nadagen van een al lang
voorbije agrarische samenleving.
Nederland was ooit het industriële tijd-
perk ingegleden en we beseften rond
1970 niet dat in onze dagen de digitale re-
volutie al aan de deur rammelde. Van de
dankdag voor gewas en arbeid kwam voor
ons het laatste steeds meer naar voren.
We raakten in de meest letterlijke zin
‘ontheemd’ van onze grond.

En nu? Het is moeilijk het spoor niet hele-
maal bijster te raken. Het lijkt wel alsof we
van crisis, via recessie en depressie naar
een volgende crisis worden gestuwd. Drie
jaar geleden gingen we met de vorige cri-
sis langs de afgrond. ‘Maar is het achteraf
toch eigenlijk niet heel erg meegeval-
len?!’ Goed, wie nog twijfelde of er daad-
werkelijk wat loos is, zal nu wel eens uit
de droom zijn. Niemand schijnt meer stu-
ring te kunnen geven aan allerlei onbe-
heersbare processen. Economen erken-
nen dat hun vak de naam wetenschap
niet verdient. Politici hopen dat de ge-
schiedenis hen niet al te zwaar aanrekent
wat ze vooral niet deden. Er zijn daarom
misschien nog maar twee veilige beroe-
pen in de wereld. Dat zijn respectievelijk
de onheilsprofeet en de historicus. De eer-
ste blijkt op dit moment bijna niet onge-
lijk te kunnen krijgen en de laatste zal ons
nageslacht ooit feitelijk vertellen wat wij
hier allemaal verkeerd deden.
Historici dragen wijsheid van achteraf en
onheilsprofeten zijn re-actief. Waaraan
hebben wij in onze tijd werkelijk behoef-
te? Dat zijn mensen die met hun voeten in
de drek durven staan; die hun nek durven
uitsteken; harde werkers – kortom: men-
sen met durf. En wie organiseert daarom
volgend jaar de eerste Visionairsbeurs?
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Gouden tijden voor
onheilsprofeten
Pieter Hoekstra

Pieter Hoekstra

Actrice en tekstschrijfster Leonoor Pauw
heeft jarenlang in Vreeland gewoond met
haar man George van Houts (cabaretier)
en dochters Merel en Robijn. Vijf jaar gele-
den zijn zij naar IJburg verhuisd, maar
nog altijd is er contact met een aantal
Vreelandse vrienden. Met de actrices van
de film ‘Broos’ won Leonoor in 1997 een
Gouden Kalf. Met vrijwel dezelfde groep
maakt zij nu, 15 jaar later, een ‘vervolg-
film’: Brozer. Het is het eerste project van
de door haar opgerichte stichting
‘Ongeremd Delen’ die als doel heeft pro-
fessionele kunstenaars met kanker de
kans te bieden om vorm te geven aan hun
ziekte. De film wordt gespeeld door

Adelheid Roosen, Lieneke Le Roux, Jolijn
Laarman en Leonoor zelf, die de helaas re-
ële rol speelt van een van de zussen die te
horen heeft gekregen dat zij niet meer
kan genezen van kanker. De zussen ko-
men weer bijeen om haar te steunen in
het naderende onvoorspelbare. “We laten
geen glamour en glitter zien. Geen wed-
strijd. Of kanker als topsport. Maar ‘het
andere gezicht’ van omgaan met kanker
en kankerpatiënten. Hoe je het zinloze
zin kunt geven. Herkenbaar, humorvol en
realistisch”. Op de website staat alle infor-
matie, en een mogelijkheid om te done-
ren aan de realisatie van dit project.
www.brozer.nl

Bijzondere film van Oud-Vreelandse

Stichtse Kade 51, 1243 HW ‘s-Graveland. Tel. 035-6560429.

Uw dealer... waar service nog heel gewoon is.

Vier kerst in Lokaal Zuid

Op eerste kerstdag serveren wij een traditioneel 

kerstdiner in de u bekende en ongedwongen ambiance 

van Lokaal Zuid. Wij ontvangen u graag vanaf 17.30 uur

voor een aperitief. Het kerstmenu zal bestaan uit 6 klas-

sieke en verrassende gangen. Voor de kinderen spelen

wij, na hun hoofdgerecht, een kerstfilm in onze eigen 

bios op de eerste etage.

Menu volwassenen € 49,50 p.p. en kinderen € 22,50 

kijk voor ons kerstmenu op www.lokaalzuid.nl

Beaujolais in Vreeland

Kom in de beaujolais-week van 18 t/m 27 november eten 

in Lokaal Zuid en geniet van de eerste fles beaujolais

(wijnhuis Georges Duboeuf) voor slechts € 10,00 

Vanaf 18 november schenken wij deze prachtige primeur

natuurlijk ook gewoon gezellig per glas aan de bar. 

Wordfeud in Lokaalzeud

Ook een liefhebber?? 8 december zal de eerste 

wordfeud competitie in Lokaal Zuid plaatsvinden. 

Speel online en face-to-face tegen je dorpsgenoten 

en word de feud-kampioen van Vreeland. 

Vergeet niet je iphone/ipad mee te nemen…

Graag tot snel.

Kijk op www.lokaalzuid.nl voor meer informatie of meld

je aan voor de nieuwsbrief via info@lokaalzuid.nl

Te huur uniek appartement 
Op zolderetage van Slotzigt in Vreeland.

2 kamer appartement, 70 m2 met vrij uitzicht op de Vecht,
moderne keuken, parkeerplaats, gebruik tennisbaan en ge-
bruik dakterras. Aanlegplaats voor klein bootje is mogelijk.

Huurprijs is €1050,00  per maand incl. gas, water en elektra.

Reacties met enige persoonlijke informatie aan
Harto@xs4all.nl
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Vorige maand las u in deel 1 over de oude
Vechtarm onder meer over Vreedenhoek
en de knollenbrug. Over deze brug leest u
een volgende keer meer, want de informa-
tie van vorige maand was niet geheel cor-
rect! Gelukkig zijn er alerte en zeer goed
ingevoerde lezers als de heren R. Zelden-
rijk en A. Niessen die aanvullingen geven,
zodat u een volgende keer het gehele, juis-
te verhaal van de voormalige sluis en de
brug kunt lezen! Maar eerst het vervolg
over wat te zien is langs de oude
Vechtarm, die in een halve cirkel om het
oude dorp loopt. 
Langs het water loopt een wandelpad, het
Jubileumlaantje en het Boerenlaantje. Dit
pad is in 1832 aangelegd door de am-
bachtsheer van Vreeland ten behoeve van
de inwoners van het dorp. In oude be-
schrijvingen van Vreeland wordt het pad
specifiek genoemd en aangeraden aan be-
zoekers als een ‘zeer aangename wande-
ling’. Ambachtsheer Hooft bouwde zijn
huis, het Moorse- of Plantagehuis, aan de
oude Vechtarm, die hij deels verbreedde
tot vijver. Deze fungeerde later decennia
lang als schaatsbaan voor de Vreelanders.
Het huis was aanvankelijk als een laag
jachtvertrek gebouwd. In 1908 is hier een
verdieping met moors aandoende koepel
opgezet  Een ander gebouw dat ooit aan
de oude Vechtarm stond was kasteel
Vredeland, dat in 1252 was gebouwd op
deze strategische plek: aan een bocht van

de rivier, zodat er goed overzicht was, op
de grens van Utrecht en Holland en aan de
Kleizuwe, een van oudste ontginningswe-
gen van de regio. Zoals u al eerder heeft
kunnen lezen in deze rubriek, werd het
kasteel in 1528 afgebroken op last van
Karel V, die bouwmateriaal nodig had om
Vredenburg in Utrecht te bouwen. Het
veld bleef leeg tot eind 17de eeuw. Toen
bouwde Hendrik Jacob van Tuyll van
Serooskerken, ambachtsheer van
Vreeland, hier een huis op. Het zou de
start moeten zijn voor de bouw van een
groter geheel, maar dat kwam niet van de
grond (zie Vreelandbode 12, 2009). De ruï-
ne van dit huisje heeft nog wel tot 1945 op
het Sperwerveld gestaan totdat het door
de Duitsers werd afgebroken om wegver-
sperringen op de N201 mee op te werpen.
Op de oude foto is de ruïne te zien, met
een nog veel bredere oude Vechtarm om
het veld dan het smalle slootje dat daar nu
loopt. De Vechtarm is namelijk versmald
toen de N201 werd aangelegd, deels over
het kasteelterrein. De oude Vechtarm
kwam ter hoogte van Vredenhoek in de
Klapstraat weer uit bij de gegraven Vecht
door het dorp. Deze verbinding is al lange
tijd afgesloten en niet meer zichtbaar. Het
tot slootje verworden watertje om het
dorp is nauwelijks meer herkenbaar als de
‘echte’ Vecht, maar is dus al vanaf het be-
gin van ons dorp van groot belang ge-
weest! J.J.

...en nu!

De oude Vechtarm (deel 2)De oude Vechtarm (deel 2)

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

“Bij ons elke dag het heerlijkste
brood en banket in de omgeving.
Verser en heerlijker kan niet”

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Vreeland vroeger....

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



12 november 2011 De Vreelandbode

De oer-Vreelander
De naam van Anne-Marie had ik doorge-

kregen als oer-Vreelander, maar ze is ‘pas’

een jaar of 35 geleden vanuit Utrecht in

Vreeland komen wonen. Haar man Alfred

Greefhorst is wel een echte originele

Vreelander en zo kom ik toch bij hun op

de koffie op de Jan van Nassaustraat. 

Hij is het gewend dat mensen hem, on-

danks dat hij hier zijn hele leven woont,

niet kennen. Zodra hij zegt dat hij de man

van Anne-Marie is, weet ineens iedereen

hem te plaatsen. Ze zijn ruim 25 jaar sa-

men en kennen elkaar nog langer. Alfred

werd op zijn 26ste tijdens een stapavond

met een paar vrienden uit het dorp gekop-

peld aan het 19-jarige zusje van een

vriend. Ze hebben, tegen de verwachting

van Anne-Marie in, een hele leuke avond

en krijgen verkering. Ze gaan samenwo-

nen in het Gemeentehuis waar Alfred dan

sinds kort vanuit zijn ouderlijke woning is

gaan wonen en verhuizen nadien nog

naar de Jan van Nassaustraat. Daar wor-

den hun zonen Kevin en Niels geboren.

Als het huis direct naast hen vrijkomt,

hoeven ze niet lang na te denken. Het huis

heeft een veel grotere tuin en dus maken

ze zich op voor de verhuizing 1 deur ver-

der. Inmiddels is Kevin alweer 19 en werkt

in Nederhorst als machinaal timmerman,

een combinatie van werk en opleiding.

Hij maakt van hout kozijnen, deuren,

trappen enzovoort. Niels is 17 en werkt bij

het Amsterdammertje. Nu als 2e jaars

kok, want hij wou al vanaf kleine jongen

kok worden en gaat daar volledig voor en

vindt inmiddels zijn weg in het horecale-

ven erg goed. Beiden hebben bij Aloys ge-

werkt en zijn daardoor bij de meesten in

het dorp bekende gezichten.

Alfred is geboren op de Klapstraat 15,

waar hij woonde met zijn ouders, 4 broers

en 2 zussen. Ze woonden in het deel aan

de Vecht. De voorkamer aan de Klapstraat

was afgescheiden en werd verhuurd,

waarbij de voorzieningen met de huurder

werden gedeeld. Hij had een katholieke

opvoeding en ging in Loenen naar school.

Zijn moeder heeft tot 2007 nog op de

Klapstraat gewoond, maar is daarna naar

het verzorgingstehuis De Aa in Breukelen

gegaan. Zijn broers en zussen wonen allen

buiten Vreeland. Een aantal woont nog

wel in de buurt, zoals Loenen en

Breukelen, maar Alfred is de enige die in

Vreeland is blijven wonen en dat bevalt

hem prima. Hij heeft in het verleden bij de

spuiterij Van de Greef op het Sluisje en bij

Van Leer gewerkt. Hij werkt nu als admini-

stratieve kracht bij de sociale werkvoorzie-

ning van  Pantar Amsterdam. Vanuit de

werkvoorziening worden medewerkers in

de groenvoorziening en reiniging uitge-

zonden. Een veelzijdige baan met boeien-

de mensen. 

Anne-Marie werkt in het Kampje. Zij is de-

gene die maandelijks de Vreelandbode

meeneemt voor de bewoners daar. In het

verleden heeft zij bij slagerij Dalhuizen en

bij De Nederlanden gewerkt. 

Het buurtje waar ze wonen vinden ze erg

leuk en er is veel onderling contact. De

grote achtertuin komt goed van pas, want

ze vinden het fijn om met een stel mensen

te barbecueën. Ze eten in de buurt wel va-

ker bij elkaar, in de winter ontstaat soms

ineens spontaan een samenzijn rond een

versgebouwde iglo met warme chocolade-

melk en zelfs tripjes naar de Apenheul

worden gezamenlijk ondernomen. Er

wordt op kinderen gepast en er is altijd

tijd voor een schouder of een praatje. Dat

is gelukkig in de jaren niet anders gewor-

den. Ook in het verleden, toen Alfred nog

voetbalde bij de Sperwers, was het gezel-

lig. Gingen alle vrouwen mee met de wed-

strijden en hadden ze veel plezier. Anne-

Marie hielp mee in de kantine op de Heul

en geregeld werd een bingo gehouden

met prijzen van slagerij Dalhuizen waar

ze dus werkte. Het maakte niet uit wie er

won, want de vleesprijzen werden vervol-

gens weer met elkaar tijdens gourmetten

opgegeten. Dat gezellige is er nog steeds

en ze zien leuke ontwikkelingen in het

dorp. John die er echt wat van weet te ma-

ken in het Dorpshuis en Lokaal Zuid van

Paul dat er mag wezen. Ze missen nooit

Koninginnedag. Genoeg te doen dus. Voor

de jeugd is het wel stil, al hebben haar jon-

gens altijd de fiets gepakt en zichzelf weten

te vermaken. Alfred denkt wel dat het ont-

breken van verbindingen met openbaar

vervoer lastig is als je ouder wordt, maar

dat zijn zorgen van morgen. Nu genieten ze

volop. Van de kinderen, de buren, de vrien-

den en van de mooie momenten die het le-

ven in Vreeland te bieden heeft.

De import-Vreelander
Samen met Simone woont Brian

Kragtwijk (39) aan de Spoorlaan in

Vreeland. Nee, ze hebben geen kinderen,

maar wel kat Vinnie. Op tafel een laptop,

een iPad én het Financiële Dagblad. Al

snel maakt Brian een heerlijke cappucci-

no en komt ook de trommel koekjes op ta-

fel. Opvallend zijn de vele familiefoto’s in

de boekenkast. ‘Ja’, zegt Brian, ‘fotografe-

ren is mijn grote hobby. In mijn werk ben

ik creatief, maar privé ook.’ Brian werd ge-

boren in het Amsterdamse St. Lucas

Andreas Ziekenhuis, de eerste opdracht-

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

Smederij NIESSEN
• SIERSMEEDWERK
• BUITENLANTAARNS
• LAS- EN REPARATIEWERK

Rondje Zuwe
door  Grace Inklaar 

en Connie Lohuis

Paul Makelaars OG B.V.
Brugstraat 1, 3632 EH Loenen a/d Vecht

Tel. 0294 - 238 080 fax 0294 - 234 080
info@paulmakelaars.nl  www.paulmakelaars.nl

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!

Huiswerkcursus                           Bijlessen

www.studycompany.nl 0294-234883
Breukelen & Bussum

VIER KERST IN DE NEDERLANDEN!

LUNCHCONCERT
Op Eerste Kerstdag is mezzosopraan Eva Kroon bij ons 

te gast met pianobegeleiding om onze 4 gangen kerstlunch 
sfeervol aan te kleden.

De all-in prijs voor het menu, de wijn e.d. én een 
uniek concert is 125,00 p.p. Reserveer snel!

KERSTDINER
Geen zin om zelf thuis de handen uit de mouwen te steken 

voor een overheerlijk kerstdiner?
Reserveer dan nu bij De Nederlanden voor Eerste 

of Tweede kerstdag.

Bekijk ons menu op: www.nederlanden.nl 

Graag tot ziens in De Nederlanden!
Sandton Restaurant Hotel de Nederlanden

Duinkerken 3 3633 EM Vreeland
Tel. 0294 23 23 26
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gever van zijn vader, die in de IT-software

sector zit. Dat Brian ‘voor de helft’, name-

lijk van moederszijde Indonesisch is, is

niet te zien. ‘We gingen steeds het werk

van mijn vader achterna. Het langst heb ik

gewoond in het prachtige dorpje Oud-

Heusden in Brabant. Misschien hoor je

het nog aan mijn tongval.’ Na zijn oplei-

ding Commerciële Economie ging de jon-

ge Brian aan de slag bij de KLM. Later werk-

te hij nog zo’n tien jaar bij Mitsubishi

Motors Europe BV. Hij nam het initiatief

om binnen deze internationale organisa-

tie de automobielsector te leren kennen

vanuit verschillende invalshoeken en ni-

veaus – van data-analist voor 32 Europese

markten via de rol van dealernetwerk ma-

nager in Zwitserland naar projectmana-

ger op strategische prijs-, logistiek-, en

marketingvraagstukken. ‘Mijn eerste rela-

tie was inmiddels verbroken. Ik woonde

in Zwitserland, waar ik ook werkte. Op

een goede dag zat ik op een berg en vroeg

ik me in alle stilte af wat ik met mijn leven

wilde. Ik wilde feesten, in Amsterdam wo-

nen, voor mezelf beginnen én verder een

MBA halen aan Nyenrode Business

Universiteit. En dat heb ik ook allemaal

gedaan! En in Amsterdam kwam ik ook

mijn grote liefde Simone tegen. Ze was bij

een vriend van mij. Ik belde aan, zij deed

de deur open en het was liefde op het eer-

ste gezicht. Simone woonde in Vreeland

en een paar maanden later woonde ik

daar ook. We leven dan in 2006. In 2009

ben ik voor mezelf begonnen met

BelBrian.nl. Ik ontzorg bedrijven als inte-

rim manager en pak hun alledaagse én

complexe vraagstukken aan. Vaak ook op

het gebied van IT en online marketing.’

Brian moest in het begin even afkicken

van Amsterdam. Van de terrasjes, de kof-

fie en het krantje op zaterdagochtend.

Maar al snel voelde Vreeland als thuisko-

men. ‘Als ik binnendoor langs de Vecht te-

rug naar huis rijd, dan is het zo’n mooi

stukje Nederland. Ik wandel ook graag sa-

men met Simone. Dan kijken we aan de

rand van Vreeland naar de ondergaande

zon en naar de lammetjes. Naar alle

prachtige details die deze omgeving te bie-

den heeft. Verder houden we allebei van

exotische reizen. En ben ik in mijn vrije

tijd druk met vrijwilligers werk voor de

tennisclub in Loenen én voor RTV Stichtse

Vecht.’ Inmiddels is Brian ook lid gewor-

den van de Vreelandse bedrijfsvereniging.

Creatief als hij is, heeft hij al veel ideeën

voor het 750-jarig bestaan van Vreeland.

Daar komen we later vast nog op terug!
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DEMPER CONSULTANCY

DCDC
DEMPER CONSULTANCY
FINANCIEEL ADMINISTRATIEF ADVIESBURO

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

Dames-, Herenkapsalon 
en Modeboetiek 

Belleza heeft ruimte te huur 
voor een nagelstyliste 

en/of pedicure. 

Neem voor meer info contact 
op met Annelies Balder 0294 230028

Breedstraat 1-3, Vreeland

WICO
DIENSTVERLENING

GLAS- EN GEVELREINIGING
Willem Dolman

Adm. de Ruyterlaan 172 • 1215 NE Hilversum • Tel. 06 295 529 64

De Protestante kerk in Vreeland steunt de
internationale hulporganisatie Dorcas en
vraagt uw hulp. Nederlandse kinderen op
scholen en in kerken zamelen schoolspul-
len als pennen, kleurpotloden en schrif-
ten in en vullen daarmee rugzakken die
door Dorcas naar Oost-Europa of Afrika
getransporteerd worden, waar ze hard no-
dig zijn. Het streven is volledig gevulde
rugzakjes, maar mocht u daartoe niet in
staat zijn dan zijn afzonderlijke materia-
len of een financiële bijdrage van harte
welkom. Op zondag 4 december na de
dienst (rond 11.00 uur) en op woensdag 7

december van 13.00 tot 14.00 uur en van
17.00 tot 18.00 uur kunt u uw bijdrage
brengen naar “De Til” (het witte gebouw-
tje naast de kerk in Vreeland). U doet toch
ook mee? Voor meer informatie over de ac-
tie en over de gewenste materialen kunt u
terecht bij Linda Beute (0294-232792/ 06-
29010562) of op de site www.dorcas.nl/
content/568/38/568’

Tip: Tierelantijn in Vreeland en Koopman
boekhandel in Loenen ondersteunen deze
actie. U kunt voor de schoolmaterialen bij
deze ondernemers terecht.

Rugzakactie schoolmaterialen 
voor Afrika en Oost-Europa

De Goed Heiligman is weer in het land, en
ziedaar, de Maan staat hoog aan de hemel
‘en schijnt door de bomen’. Helemaal toe-
vallig is dat niet. De draaias van de Aarde
maakt een hoek van zo’n 23 graden met
het vlak waarin de Aarde om de zon
draait. Daardoor staat de zon hoog aan de
hemel in de zomer, en laag aan de hemel
in de winter. De volle maan staat precies
tegenover de zon, dus hoog aan hemel in
de winter, zo’n beetje op de plek waar over
een half jaar de zomerzon zal staan. Op 6
december is de Maan wassend en voor
ruim 80 procent verlicht.
Deze nacht staat de Maan in het Apogeum,
het punt van zijn baan om de Aarde dat

het verst verwijderd is. De afstand tussen
de Aarde en de Maan bedraagt een goede
400 duizend km. Vrijwel pal onder de
Maan staat Jupiter te schitteren.

Dan het laatste nieuws voor de IJsclub
Voorwaarts Vreeland. Het aantal zonne-
vlekken is het afgelopen jaar toegenomen
en omdat dat aantal een indicatie is voor
een hogere zonne-activiteit, betekent dat
normaal, dat er geen Elfstedentocht aan
zit te komen. Maar het komende maxi-
mum lijkt wel heel wat minder hoog te
worden dan het vorige maximum, dus
wie weet. 

H.L.

Hemel boven Vreeland
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Wij bakken nog op ambachtelijke wijze 
onze pannenkoeken

De keuken is geopend van 11.30 tot 20.00 uur 
en op maandag zijn wij gesloten.

BREEDSTRAAT 8 - 3633 AX VREELAND
TEL. 0294 - 231517 FAX 0294 - 231539

Kroon TweeWielers 
Gazelle innergy pure  van € 1699.- nu voor € 1455.-

blauw  op=op 

www.kroontweewielers.nl                                                         0294-253646

Houd 
Vreeland 

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

Greif Nederland B.V.
Industrial Packaging & Services

Bergseweg 6
3633 AK  Vreeland

Telefoon: 0294-238911

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

Onderhoud + APK

Schadeherstel, Taxatie en Reparatie

Afwikkeling met verzekering

Gratis vervangende auto

Na 8 jaar in ons dorp gewoond te hebben
gaan Willeke van Ammelrooy en haar
echtgenoot Marco Bakker verhuizen.
Hoog tijd voor een interview op de val-
reep, maar het blijkt lastig Willeke en
Marco te pakken te krijgen want beide
zijn erg druk met de aanstaande verhui-
zing. Daarom maar de buurvrouw van dit
bekende Nederlandse echtpaar aange-
klampt die aanzienlijk meer tijd lijkt te
hebben. Ze gaat er in ieder geval eens goed
voor zitten: “Toen ik hoorde dat Marco en
Willeke naast ons kwamen wonen dacht
ik in eerste instantie: Oh jé, als dat maar
fijne buren worden. Buren hoeven geen
vrienden te zijn maar het is wel prettig als
je even binnen kunt lopen en elkaar kunt
helpen met praktische problemen. Nou
die aanvankelijke aarzeling is totaal over-
bodig gebleken. Het zijn geweldige buren,
hartelijk gezellig, warm. En juist dat even
binnenlopen is voor mij en ook voor de
kinderen een vanzelfsprekendheid ge-
worden. Ik heb vooral veel met Willeke op-
getrokken, ze is echt een  vriendin van me
geworden. Dat was niet mijn bedoeling
maar Willeke is gewoon een mens om van
te houden. Ze heeft me een aantal keren
meegenomen naar premières of andere
gelegenheden waar ik normaliter niet
zou komen. Dat was natuurlijk erg leuk
maar gelukkig houdt Willeke ook van het
kleine en gewone: even een bakkie leut,
even op de fiets naar haar moeder, even
met Marco een hapje eten in de buurt. Ik
heb natuurlijk ook wel het een en ander
meegekregen van die moeilijke periode
toen ze ziek was. Het was aangrijpend om
te zien hoe rigoureus er ingegrepen werd
na de diagnose. Eenmaal hersteld van een
hele zware buikoperatie, begon de chem-
overschrikking. De manier waarop
Willeke daarmee omging heeft veel in-
druk op me gemaakt. Het was natuurlijk
extra moeilijk omdat de pers er meteen
bovenop dook. Het is niet fijn als er foto’s
van je gemaakt worden als je verdrietig en
kwetsbaar bent en dat waren ze allebei.
Maar Willeke is zo’n sterk mens - al gauw
vond ze een manier. Ze ging gewoon met
een mutsje op bij ‘de wereld draait door’
zitten, was open over haar ziekte en bleef
zichzelf: vrolijk, vol verhalen en met een
grote passie voor haar werk, eigenlijk alles
wat met film te maken heeft. Ik ga ze erg
missen. Nooit meer Marco die als hij zijn
hondje Tipi roept aan de andere kant van
het dorp te horen moet zijn. Nooit meer
die prachtige muziek die onverwacht
door het open raam binnenwaait. Nooit
meer de buuf die met een vrolijk ‘hèllo’ de
deur opendoet en meteen door loopt naar
de keuken om even een koffietje te doen.”

Via de buuf lukt het uiteindelijk toch
Willeke te spreken te krijgen. De verhuis-
wagens staan voor de deur en tussen alle
hectiek door is de dochter van Willeke,
Denise Janzee, ook nog aan het filmen. Na
het maken van prachtige documentaires
over haar vader, Leendert Janzee en haar
moeder, Willeke, is ze nu bezig met een
documentaire over Marco. En Vreeland is
daar natuurlijk een onderdeel van.
Willeke loopt in haar oude kloffie rond en
is voortdurend van alles kwijt. Van alles
behalve haar goede humeur. En ook heeft
ze nog even tijd voor een praatje en een
foto: “Ja, ik vind het ontzettend jammer
om uit Vreeland weg te gaan. Die beslis-
sing hebben we dit voorjaar genomen
toen ik midden in de opnames zat voor
een televisieserie waarin ik koningin
Beatrix speel én ik was tijdens het filmen
van een paard gevallen. Ik was er dus niet
helemaal met mijn hoofd bij maar, het is
goed zo: We hebben ons huis in Frankrijk
en daarnaast wilden we een klein huisje
kopen in Nederland. Dat is Beverwijk ge-
worden waar Marco vandaan komt.
Beverwijk ligt vlak bij Wijk aan Zee waar
ik als kind alle zomers heb doorgebracht.
Het huisje dat we nu gekocht hebben ligt
op een steenworp afstand van zee en het
heeft alles wat we op dit moment nodig
hebben. Maar ik ga ons buurtje net buiten
het dorp natuurlijk wel missen. Een klei-
ne, prettige gemeenschap waar ik veel
contact had met de directe buren: vrien-
delijk, gepast afstandelijk en niet te klef.
Maar vooral ga ik het tennissen met mijn
buuf missen en de gezelligheid van het
dorp. 
Vreeland was voor mij een oase van rust
en vrijheid. En ik ga overigens helemaal
geen afscheid nemen van Vreeland. Ik
hoop hier nog heel veel te komen.”
Dan gaat Willeke op zoek naar haar hand-
tas die waarschijnlijk ook door de verhui-
zers is ingepakt. R.B. 

In de Schijnwerper..
Willeke van Ammelrooy en haar buuf

Kinderen van CSV Ridderhof zijn op zoek
naar restjes wol om mee te breien. Alle
kleuren, soorten en maten zijn welkom!
Ook zoeken we voor de vrijdagmiddagen
van 14.00 - 15.00 uur breitantes, oma's of

buurvrouwen, die een klein groepje kinde-
ren willen leren breien.

Aanmelden kan telefonisch 0294 233395
of loop even binnen op school.

Wol en breitantes gezocht! 



In de hal van het CSV stonden op 3 novem-
ber j.l. de stoelen klaar voor de presentatie
van Harold Linnartz over het sterrenstelsel.
Gelukkig heeft de school trappen waarop
bezoekers konden plaatsnemen, want de
belangstelling was groot. Terecht! In een
boeiend verhaal reisden we mee vanaf de
brug in Vreeland naar de Melkweg, voorbij

ons sterrenstelsel tot de zwarte gaten en
van daaruit terug naar huis. De heldere uit-
leg en humor van Harold zorgde voor veel
reacties en vragen, iedereen zat vol overga-
ve in het verhaal en ging met een nederig
gevoel naar huis. G.I.
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Bed & Breakfast

Groepsaccomodatie

Vergader- en
ontvangstruimte

Boerenkaas

Boerderij-ijs

Rondleiding

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

www.dewilligenlogies.nl of www.dewilligenkaas.nl

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

Openingtijden 
di - wo - do - vrij 9.00 -17.00

zaterdag 8.00-13.00
maandag gesloten

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

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)

Budget brillen...
...voor budget ogen?
Sommige brillenwinkels stunten graag met brillen: van veel voor weinig.
Wij hebben al jaren complete brillen van € 99,- voor € 99,-. Helder toch?
Maar wij zijn er voor uw ogen, uw klachten, uw oplossingen, uw zicht.
Niet uw portemonnee, maar uw ogen verdienen Briljant.

Ze zorgen met veel warmte, aandacht en
gezelligheid voor de Vreelandse kinderen,
die na school niet direct naar huis gaan.
Deze keer zijn we bij De VreelandSTEK en
hebben een gesprek met pedagogisch me-
dewerkster Christina van Diggele.
Beneden zijn de kinderen tot zeven jaar
lekker aan het praten en lezen met José en
Maria. Boven begeleiden Christina en Vera
de kinderen van zeven tot twaalf jaar. Het
thema deze maand is ‘Druk van de ketel’.
Christina legt uit: ‘We hebben elke maand
een ander thema waaraan we allerlei acti-
viteiten koppelen. Deze maand krijgen de
kinderen ook yoga-les, leren we ze meer
over bloemen, over ontspannen en hoe je
dat nu eigenlijk doet. En nu zijn we even
druk met het vullen van colaflessen met
water en mentos snoepjes. Straks gaan we
buiten met de flessen schudden en dan
spuit het water eruit. We laten de druk uit
de fles. Dat is leuk! En ook leerzaam. We
hebben ook vliegtuigjes gevouwen waar
we buiten lekker mee gaan gooien. En na-
tuurlijk zijn er ook momenten van rust,
van even tutten. Wij begeven ons in de
vrije tijd van het kind. We willen ze iets
meegeven en hen ook het gevoel geven dat

ze hier een fijne tijd hebben gehad. Alle
thema’s communiceren we met de ou-
ders. De samenwerking met de ouders en
de school is heel fijn. We voelen ons echt
opgenomen in de dorpsgemeenschap.’
Momenteel heeft de VreelandSTEK zo’n
vijftien kinderen in de onder- en vijftien
in de bovenbouw. Er is nog ruimte voor
meer kinderen in de opvang. Dat er op
woensdagmiddag wordt uitgeweken naar
Loenen heeft alles te maken met de nieu-
we wetgeving, het zogenaamde vier-ogen
beleid. Er moeten altijd twee leiders op
een groep aanwezig zijn. Christina: ‘Dat
kan dus pas weer veranderen als we op
woensdagmiddag méér kinderen opvan-
gen, waardoor er een extra leidster aange-
nomen kan worden.’ Christina vindt na-
schoolse opvang goed voor kinderen. ‘Ze
worden er sociaal van en leren goed reke-
ning te houden met de ander. Maar eerlijk
gezegd zijn er ook kinderen die hier niet
tot hun recht komen. Dan geven we de ou-
ders het advies om een andere oplossing
te zoeken.’ Na een bezoek aan de Vree-
landStek overheerst het gevoel dat we
even hebben meegekeken bij een verjaars-
partijtje. C.L.

Lezing Hemel boven Vreeland

Wat doen zij nou?
Naschoolse opvang De VreelandSTEK
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De Vreelandbode
De Vreelandbode is een gratis uitgave. Om even-
wicht tussen informatieve artikelen en adverten-

ties te bewaren stellen wij uw vrijwillige bijdrage zeer op
prijs. Dit kan via rekeningnummer 11.27.81.632 t.n.v.
Stichting Vreelandbode. Alvast bedankt!

Recept 
van
Wilco Berends

Oud Over 20 � 3632 VD � Loenen aan de Vecht
Tel. 0294 - 23 16 43 � info@verwoerdbv.nl � www.verwoerdbv.nl

Openingstijden winkel maandag t/m vrijdag van 08.00 - 17.30 uur 
en zaterdag  van 08.30 - 16.00 uur � winkel@verwoerdbv.nl 

Monumentenonderhoud
Klassieke nieuwbouw
Restauratie & Renovatie

Doe-het-zelfzaak:
Bouwmaterialen, Verf,
IJzerwaren,Gereedschap,
Velux- en Luxaflexdealer

Wildpeper
Heerlijk voor in de winter bij de openhaard of hout-
kachel (ook heerlijk als u geen haard of kachel heeft!)

2 kg herten poulet 10 gr zout
2 kiwi’s geschild en gesneden 6 st kruidnagel
4 blaadjes laurier 10 st jeneverbes
1 grote ui, gesnipperd 1 st kaneelstokje
2 flessen Spaanse huiswijn van Aloys 
(speciaal in de aanbieding voor €3.22) 
Halve ontbijtkoek aan blokjes gesneden.

Snij het herten poulet aan kleine stukjes van 1,5 cm en
doe deze in een grote pan. Verdeel alle ingrediënten over
het hert en giet er de rode wijn overheen totdat deze net
onder staat. Laat dit een nacht in de koelkast marineren.
Zet het poulet op en laat dit op een laag vuur net onder
het kookpunt langzaam garen totdat het hertenvlees bij-
na uit elkaar valt (zoals sukade vlees). Dit kan wel enke-
le uren duren. Als het vlees gaar is, doet u dit op een zeef
en laat het even afkoelen. Zoek vervolgens de getelde spe-
cerijen en laurier en haal deze uit het gegaarde herten-
vlees. Zet de rode wijn marinade weer op, kook dit een
beetje in en voeg de blokjes ontbijtkoek al roerend toe en
laat dit koken tot een dikke massa. Proef dit goed af.  Voeg
dit bij het hertenvlees en meng tot een smeuïg geheel.

Als garnituur kunt u spruitjes en hete bliksem serveren. 
Hete bliksem is een mengsel van 3 delen aardappel en 1
deel appel waarvan  het appel mengsel 1 deel goudrenet
is en 2 delen jonagold. Dit zet u op door onderop de aard-
appel in de pan te doen en daarbovenop de appel, klein
beetje water en langzaam gaar koken en mengen met uit-
gebakken spekjes. Als u het goed doet zijn de aardappe-
len gaar en is het vocht verdampt.

De inmiddels traditionele "einde-van-het-brugseizoen-borrel" op 30 oktober was weer erg gezellig.
Ondanks de late aankondiging troffen zo'n 30 Vreelanders elkaar rond de brandende vuurkorven
van brugwachter Jaap. Iedereen genoot van het gezelschap en van de door eenieder meegebrachte
drankjes en hapjes. De Nederlanden trakteerde op bitterballen. Vanaf  1 april 2012 zal de brug weer
dagelijks bediend worden.

Einde-van-het-brugseizoen-borrelEinde-van-het-brugseizoen-borrel


