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Deze oktobereditie lijkt in het teken te staan van ‘komen en gaan’. 

Terwijl de zomerkleding in de kast zoetjes aan plaatsmaakt voor 

behaaglijke truien en de verkleurde bladeren zich voorzichtig los-

maken van de bomen, laait de zwarte pietendiscussie alweer op. 

Maar dat bedoelen we eigenlijk niet, want dat soort van komen 

en gaan is immers inherent aan de wisseling van het seizoen en 

ieder jaar weer zo ongeveer hetzelfde liedje, nietwaar? Wél be-

doelen we de vele uitnodigingen om te komen naar bijvoorbeeld 

de informatieavonden inzake de voortgang over de N201. En de 

grijze afvalbak die gaat verdwijnen en een oranje ‘plasticbak’ die 

eraan zit te komen. En te lezen over het vertrek van Lodewijk 

van Monsjou als decennialange voorzitter van de Vreelandse be-

drijfsvereniging terwijl Jana de Vries zich voorstelt als nieuwe lo-

catiedirecteur van CSV Ridderhof. En over Linda Maasbommel 

en Mark van Koert, die misschien wel als eersten komen wonen 

in de nieuwe wijk ‘Vecht en Veld’. Maar ook over ‘nieuwe’ mu-

zikale buren op de Lindengracht en het gezin van Golfpro Stuart 

Mathie dat in Vreeland is komen wonen. En kom vooral weer 

‘over de brug’ naar de gezellige brugborrel op 27 oktober. Laat 

het najaar dus maar komen want er is voor alle Vreelanders weer 

genoeg om over te lezen én voor te gaan! 
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Alles wat u nu in uw grijze container gooit 
moet u binnenkort zelf wegbrengen naar 
een restafval-container in de buurt. Uw 
grijze container wordt omgeruild voor een 
container met een oranje klep voor uw plas-
tic, metaal en drinkkarton (PMD)-afval. Dit 
zijn in een notendop twee grote veranderin-
gen die er aan staan te komen in Vreeland. 

De gemeente organiseerde 19 september een 

informatie/inloopavond over dit onderwerp. 

Vijftig Vreelanders kwamen hier op af en 

konden antwoord op hun vragen krijgen, hun 

opmerkingen kwijt en op kaarten en foto’s de 

specifieke situaties bekijken. Alle opmerkin-

gen van de inwoners zijn verzameld en samen 

met het plan bij het College neergelegd. Na 

een uiteindelijk akkoord komt het definitieve 

plan ter inzage. Hierover kan dan een ziens-

wijze (geen bezwaar) worden ingediend. Pas 

na het aflopen van de wettelijke periode hier-

voor wordt het systeem ingevoerd. 

Lees verder op pagina 4

Informatieavond restafvalcontainers 
druk bezocht

Na jarenlange gesprekken is de kogel door de 
kerk en ligt er een concreet voorstel voor de 
aanleg van een TOP op het Sperwerveld, een 
Toeristisch Overstap Punt. Zo stond te lezen 
in de Var van 19 september jl. Hiermee moet 
de parkeerdruk in het oude dorp verlaagd 
worden en kunnen toeristen hun auto parke-
ren en op de fi ets verder gaan, het principe 
van een TOP. TOPs in de regio Gooi & Vecht 
zijn altijd voorzien van een fi etsverhuur, ho-
reca, (gratis) toiletten, een ANWB Fietsser-
vicebox en een VVV informatiepunt.

Het bericht in de Var over de aanleg van de 

TOP was een volslagen verrassing voor de 

Dorpsraad. “Wij als Dorpsraad hebben aan-

gegeven dat wij hier geen TOP locatie willen 

omdat op deze plek niet de benodigde voor-

zieningen zijn. Voor ons is de aanleg van 

parkeerplaatsen het belangrijkst, zodat er 

fatsoenlijk geparkeerd kan worden, ook voor 

trouwerijen en andere evenementen”, aldus 

Christa Niessen van de Dorpsraad. “Wij zijn 

overigens erg blij met de  hernieuwde opening 

in de gesprekken.” De besprekingen met de 

gemeente en de Dorpsraad zijn 1,5 jaar gele-

den stil gelegd vanwege een verschil in inzicht 

over de locatie van de parkeerplekken. De ge-

meente wilde deze parallel aan de Kleizuwe, 

de Dorpsraad juist haaks hierop, parallel aan 

de Raadhuislaan. Zo wordt het zicht op het 

open veld het minst verstoord. Deze variant 

zag de gemeente niet als geschikt, omdat hier 

een deel van de fundamenten van kasteel Vre-

delant diep onder het gras liggen. Maar met de 

door de Dorpsraad aangedragen mogelijkheid 

van open (gras)tegels, worden de bodem en de 

fundamenten niet beschadigd. 

Op 1 november is een overleg tussen de 

Dorpsraad en de gemeente over dit onder-

werp. In de volgende Vreelandbode leest u 

meer over de uitkomst hiervan. 

Krijgt Vreeland een Toeristisch Overstappunt?

De intocht van Sinterklaas is
 24 november om 16.00 uur. 

Vol verwachting klopt ons hart....

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

Het was een mooie zomer, het was druk rond 

de Van Leerbrug! Met de inmiddels traditi-

onele brugborrel, op 27 oktober, ‘vieren’ we 

het einde van het brugseizoen. Iedereen is 

welkom op de dijk bij Duinkerken naast de 

brug. Neem allemaal wat lekkers te drinken 

en eten mee, er wordt gezorgd voor een knap-

perig vuurtje vanaf een uur of vier.

Kom naar de brugborrel op 27 oktober
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Huisarts Vreeland 
P.H. Klever, apotheekhoudend. Tel.: 0294-231410, 
bereikbaar ma. t/m vr. van 8.00- 17.00 uur
Voor acute medische zorg tijdens praktijkuren 
tel.: 0900-1515. Buiten openingstijden tel.: 0900-
9359 (Huisartsenpost Gooi en Vechtstreek).
Zie website huisartsenpraktijkvreeland.nl
Gemeente Stichtse Vecht 
tel.: 0346 25 40 00/ www.stichtsevecht.nl 
Open: ma t/m vr 09.00-12.00 uur
Apotheek Loenen
tel.: 232703
Albrechtlaan 2, 3632 BB Loenen
Verloskunde Wijdemeren - Vreeland
tel.: 06 20615919 b.g.g. 0900 1515 Thera van Erp
www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl
Verloskundige praktijk Kortenhoef e.o.
tel. 035 6566333 M. Boomars & A. Onvlee
www.verloskundigekortenhoef.nl
Welzijn Stichtse Vecht
Doude van Troostwijkplein 55
3632 BC  Loenen a/d Vecht, tel.: (0346)-290710
e-mail: m.boot@welzijnsv.nl  
www.welzijnstichtsevecht.nl
Kwadraad Maatschappelijk Werk
tel.: 088 900 4000 
Angstel 138, 3621WC Breukelen
Careyn Thuiszorg
Wijkteam Loenen/Vreeland
Fetha 3a, 3633 CT Vreeland tel.: 06-18880183
Zorggroep Vechtstreek - ‘t Kampje
Driehovenlaan 2, 3632 BK Loenen a/d Vecht 
Tel. zorgbemiddeling: 0800-2200029
Dierenartsenpraktijk Loenen  
Spinnerie 2, 3632 ET Loenen, tel.: 231315
Dorpsraad Vreeland 
p/a Heleen Kouwenhoven, Klapstraat 3, 3633 
BH, Vreeland, info@dorpsraadvreeland.nl
www.dorpsraadvreeland.nl
Dorpshuis Vreeland 
tel.: 0294-234 750
dorpshuisvreeland@live.nl
Peuterspeelzaal Vechtkroost
Niftarlakelaan 3, 3633 CA Vreeland
tel.: 0294-234556
e-mail: mail@vechtkroost.nl 
CSV Ridderhof
Niftarlakelaan 7, 3633 CA Vreeland
tel.: 0294-233395
e-mail: info@csvridderhof.nl 
Bibliotheek Loenen
Doude van Troostwijkplein 47 Loenen
tel.: 0294-234285 www.bibliotheekavv.nl
Open van 07.00 uur tot 20.00 uur. 
Onze service-uren zijn op ma, di, woe, van 
13.00-17.00 uur, vrijdag van 13.00-20.00 uur 
en op zaterdag van 11.00-15.00 uur.

Belangrijke telefoon-
nummers en adressen

Gezondheidscollectief 
Vreeland
Fetha 3

* Dieet- en voedingsvoorlichting
Mw. Y. van Erp, tel. 035 - 544 7348

tel. 06 - 251 400 31

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

* Verloskunde Wijdemeren-Vreeland
Mw. Thera van Erp, tel. 06 - 20 61 59 19

b.g.g. 0900 - 1515

Spreekuur volgens afspraak

Agenda
23 okt. Buurtkamer, 10.00 uur, Dorpshuis

27 okt. Brugborrel, 16.00 uur, bij Van Leerbrug

27/28 okt. Start wintertijd

28 okt. Concert Duo Poetic Leaves, 15.00 uur,  

 Grote Kerk

30 okt. Buurtkamer, 10.00 uur, Dorpshuis

31 okt. Aan Tafel, 17.30 uur, Studio Idee

1 nov.  Politieke Avond, 20.00 uur, Studio Idee

3 nov. Rommelmarkt OrveO, 9.30 uur ‘t Web

3 nov. Indische avond, Dorpshuis

6 nov.   Buurtkamer, 10.00 uur, Dorpshuis,  

 lezing Juliette Jonker 

9 nov. Dorpsraadavond met feest, 20.00 uur,  

 Dorpshuis

11 nov. Sint Maarten opwarmen, 17.00 uur,  

 Peuterspeelzaal

16 nov. Concert KCOV, 20.15 uur, 

 Concertgebouw

24 nov.  Intocht Sinterklaas, 16.00 uur, 

25 nov.  Podium Vreemdland, Julia Ohrmann,  

 16.00 uur, Grote Kerk

8 dec.  Kerstmarkt

2  oktober 2018

21 okt.   10.00 uur  ds Oussoren Avondmaal

28 okt.  10.00 uur  ds Rinzema Wintertijd

4 nov.   10.00 uur de heer Chr. Boers

11 nov.   10.00 uur ds van Gilst

18 nov. 10.00 uur  ds Schorren             

Kerkdiensten
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Op 9 november loopt de ledenvergadering 

van de Dorpsraad uit in een swingend feest! 

Komt allen om 20.00 uur naar het Dorps-

huis. Lees verder op pagina 3.   

‘Feestelijke’ Dorps-
raadvergadering



 Smederij NIESSEN
• SIERSMEEDWERK

• BUITENLANTAARNS

• LAS- EN REPARATIEWERK

RUITERSTRAAT 6 - VREELAND - TEL. 0294 - 237 348
 smederijniessen@caiway.net

De lijstenspecialist van klassiek tot modern

Restauratie en verkoop van schilderijen, lijsten en grafiek.

Leverancier van ophangsystemen.

Antieke en nieuwe prenten van o.a. de Vechtstreek

Advies aan huis is mogelijk.

Vlietlaan 76, 1404 CE Bussum, tel. 035 - 693 30 69

na 19.00 uur: 06 134 60 394

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

Bericht van de Dorpsraad
De plannen voor de N201 zijn volop in bewe-
ging. De provincie Utrecht heeft  4 verschil-
lende denkrichtingen ontwikkeld, daarover 
zijn we onlangs bijgepraat. In hoofdlijnen 
komt het neer op twee verschillende scena-
rio’s: de weg verbreden naar 4 rijstroken of 
het laten zoals het is en knelpunten aanpak-
ken. In dat laatste geval worden alternatieve 
oplossingen geïmplementeerd om het auto-
verkeer te beperken en beter te laten door-
stromen. 

Tijdens de Wikken&Wegen sessie van eind 

september was duidelijk dat de voorkeur van 

de meeste betrokken dorpen uitgaat naar het 

aanpakken van de knelpunten. Om iedereen 

verder te informeren organiseert de Dorps-

raad samen met de Dorpsraden van Loenen 

en Loenersloot begin november een informa-

tieavond waar de provincie de plannen komt 

uitleggen. We zullen jullie daar snel verder 

over informeren. Hoe meer Vreelanders 

daarbij zijn hoe beter we onze belangen kun-

nen behartigen bij al deze ontwikkelingen, 

dus komt allen! Voor wie zich vast wil inle-

zen in de plannen: https://www.provincie-

utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/

n201-amstelhoek-vreeland/huidige-situatie/

Vergadering met feest
En dan is het al snel daarna weer tijd voor 

de thema-avond. Dat gaan we iets anders 

aanpakken deze keer. Vrijdag 9 november 

om 20.00 uur nodigt de Dorpsraad het hele 

dorp uit voor een leuke avond in het Dorps-

huis. Wij zullen dan uw mening vragen over 

de  toekomst van de N201 naar aanleiding 

van de informatieavond. Daarnaast wil-

len wij van onze nieuwe dorpsgenoten we-

ten wat zij van het dorpsplan vinden en of er 

zaken ontbreken.  En dan sluiten we af met 

een spetterend feest. 

Dus kom allemaal, leden en niet leden zijn 

welkom!

Als er iets te vieren is, zijn de Vreelanders 
erbij. En zij niet alleen, want Vreeland staat 
wijd en zijd bekend om zijn gezelligheid. Dat 
varieert van de intocht van Sinterklaas, het 
paaseieren zoeken voor de kleintjes, tot Ko-
ningsdag, het Dorpsfeest, de sfeervolle kerst-
verlichting en de Kerstmarkt. De drijvende 
kracht achter veel van deze gezellige evene-
menten is de Vreelandse bedrijfsvereniging, 
waar Lodewijk van Monsjou alles bij elkaar 
zo’n dertig jaar voorzitter van is geweest.  

Lodewijk vertelt: “Toen ik voor de eerste keer 

voorzitter werd, waren we met een clubje 

van 12. We vonden het belangrijk om din-

gen voor het dorp te organiseren, en daar is 

nu eenmaal een potje met geld voor nodig en 

een club die dat geld beheert. Gelukkig zijn 

daar in de loop van de jaren meer onderne-

mers bij gekomen zodat we nu ruim zestig 

leden hebben.”

Lekker delegeren
Natuurlijk is er niet alleen geld nodig, maar 

ook enthousiaste mensen die de organisa-

tie op zich willen nemen. Lodewijk:  “Daar 

hebben we in Vreeland gelukkig geen gebrek 

aan. Als voorzitter kon ik me dan ook vooral 

beperken tot delegeren. En zorgen dat men-

sen met goede ideeën die ook konden uit-

voeren. Het succes van de bedrijfsvereniging 

heeft er wel voor gezorgd dat er steeds meer 

onze kant op is gekomen. Zo was de brug-

verlichting eerst een initiatief van Frans Bon-

nema die toen De Nederlanden uitbaatte. La-

ter hebben wij als bedrijfsvereniging de zorg 

ervoor overgenomen.”

Aftrekbaar van de belasting
De leden van de bedrijfsvereniging betalen 

€ 140,- contributie per jaar, als bijdrage aan 

de gemeenschap waar ze hun onderneming 

uitvoeren. Dat moet een ondernemer mak-

kelijk kunnen missen, vindt Lodewijk,  zeker 

omdat je het van de belasting kunt aftrekken. 

Lodewijk: “Jammer dat veel mensen tegen-

woordig vooral vinden dat ze er zelf beter 

van moeten worden, en dat je € 140,- pas 

uitgeeft als je zeker weet dat je er minstens 

€ 150,- voor terugkrijgt. Toch doe ik alsnog 

een beroep op de gemeenschapszin van alle 

ondernemers die nog geen lid van onze ver-

eniging zijn, want dat zijn er in mijn ogen 

nog veel teveel. Dat moet Vreeland je toch 

waard zijn!”

C.L.

Tijdens de jaarlijkse feestavond met part-

ners van de Bedrijfsvereniging werd af-

scheid genomen van Lodewijk met loven-

de woorden en een mooie bon waar hij en 

Joke van op pad kunnen gaan. Gaat Lode-

wijk zijn voorzittersrol missen?  “Nee, het 

is tijd voor een nieuwe generatie. Ik heb 

het jaren met veel plezier gedaan, maar ik 

merk dat de tijden zijn veranderd en daar 

hoort een nieuwe voorzitter bij. Ik blijf 

natuurlijk wel lid.”

 

Lodewijk van Monsjou over 30 jaar 
voorzitterschap bedrijfsvereniging: 
“Aantal leden kan nog flink groeien”
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Thea Janissen
Kerkplein 8, 3633 BG Vreeland
Telefoon 0294 231 832
E-mail theajanissen@gmail.com

Openingstijden 
Wo - do - vrij 09.00 -16.00

Zaterdag 09.00 -13.00
Maandag - dinsdag gesloten

2e kerstdag@Lokaal Zuid
Ook deze kerst kunt u met vrienden en familie 

in een ongedwongen sfeer en met de juiste 
culinaire invulling genieten van kerst-gezellig-

heid, lekker eten, drinken en elkaar. 

Vraag ons naar de mogelijkheden op 
0294230230 | info@lokaalzuid.nl
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Dit hele proces kan een maand 

of drie duren, dus naar verwach-

ting zullen in januari of februari 

negen ondergrondse en twee bo-

vengrondse containers geplaatst 

worden. Op het kaartje op pa-

gina één zijn de locaties te zien. 

Elke inwoner vindt binnen 250 

meter van zijn huis een contai-

ner, dat met een pasje geopend 

kan worden. Eerst worden alle 

grijze containers omgeruild 

voor containers met een oranje 

deksel en een chip voor PMD 

afval (Plastic, Metaal, Drankkartons). Hierna 

ontvangt iedereen een pasje om de afvalcon-

tainers mee te openen. 

De PMD-containers worden 1 x per maand 

geleegd, even vaak als nu de losse plastic zak-

ken worden opgehaald. De bovengrondse 

plastic container tegenover het Dorpshuis 

blijft bestaan, voor het plastic dat niet meer in 

de eigen ‘oranje bak’ past. Ook het papieraf-

val, de ‘blauwe bak’ wordt net als hiervoor 1 

x per maand geleegd en de groencontainer 2 

x per maand.

Bezorgdheid
Vooral mensen die slecht ter been zijn ma-

ken zich zorgen over de nieuwe situatie. “Wie 

gaat mijn vuilnis wegbrengen? Ik kan het zelf 

niet”, aldus een Vreelandse. De gemeente 

is hard bezig hier oplossingen voor aan te 

dragen. In eerste instantie ligt het voor de 

hand dat buren, omwonenden of familie het 

afval meenemen. Komt iemand boodschap-

pen brengen? Dan is het wellicht een kleine 

moeite meteen het afval mee te nemen. De 

gemeente zal ook de commerciële thuiszorg-

organisaties benaderen of thuiszorg het rest-

afval in de container kan gooien. Een tip is 

ook om de zakjes vooral niet te vol te maken 

zodat zij licht zijn, en dan met de rollator of 

met een boodschappenkarretje het afval weg 

te brengen. In andere gemeentes waar dit 

systeem al is ingevoerd blijkt dat sommige 

senioren het juist als een dagelijkse sportieve 

uitdaging zien, hun loopje naar de container. 

Informatieavond restafvalcontainers
Vervolg van pagina 1

Het dagelijks bestuur van de DR Vreeland is 
per eind van dit jaar op zoek naar een nieuwe 
secretaris. Het bestuur zet zich op vele gebie-
den in voor ons prachtige dorp. Tijdens de 
regelmatig gehouden bestuursvergaderingen 
worden allereerst spijkers met koppen gesla-
gen. Naast het serieuze karakter van de ver-
gadering wordt er ook aandacht besteed aan 
de ontwikkeling van nieuwe ideeën. Hierbij 
staat gezelligheid voorop. 

Als belangrijkste taken houdt de secretaris 

zich bezig met het voorbereiden en de ver-

slaglegging van vergaderingen, het bijhouden 

van ingekomen mail/post en het archief, het 

bewaken van het naleven van bestuurlijke re-

gels en het opstellen van een vergaderrooster. 

De secretaris is de contactpersoon richting 

gemeente voor algemene zaken en het af-

stemmen van beschikbaarheid. 

Ben je organisatorisch goed onderlegd en heb 

je plezier in het ondersteunen van een team, 

kun je hoofd- van bijzaken onderscheiden en 

heb je goede contactuele vaardigheden, dan 

ben jij de nieuwe secretaris die we zoeken. 

Een proactieve, zelfstandige secretaris, die 

goed kan luisteren, tactisch communiceert 

en toch kritisch durft te zijn, is een welkome 

aanvulling op het bestuur. 

Het is een voorwaarde in Vreeland te wo-

nen. De benoeming is voor vier jaar.

Heb je interesse in deze vrijwilligersbaan, dan 

kun je contact opnemen via info@dorpsraad-

vreeland.nl of telefonisch met onze voorzit-

ter Ewald van den Hout of secretaris Heleen 

Kouwenhoven (telefoonnummer opvragen 

per mail). 

Vacature secretaris Dorpsraad   

Heel wat cursussen en workshops  van het 
Cursusproject zijn gestart of zelfs al achter de 
rug. Ontzettend leuk om te zien hoe mensen 
elkaar ontmoeten en een gezamenlijke hobby 
kunnen delen in hun eigen dorp. 

Het geeft veel voldoening voor de mensen 

die zich hiervoor inzetten. Voor de maand 

oktober en november zijn er nog plaatsen 

voor nog meer interessante en leuke cursus-

sen/workshops. Zoals het Imago onderzoek 

van Drs. Julia Kool die kan uitleggen hoe je 

door de juiste kleding, make-up en kleuren-

keuze je uitstraling kan versterken. Je kan 

nog op bezoek bij een theesommelier, waar 

thee wordt gezet volgens de Chinese traditie. 

Ook Sterrenkunde voor iedereen kan worden 

bezocht waar je veel kan leren en horen over 

sterren, maan en planeten. Zin in een prach-

tige aangeklede kersttafel? Het is nog vroeg 

maar bedrukken, schilderen en drogen heeft 

wat tijd nodig, en dan kun je ook trots zijn op 

je zelfgemaakte kerstservetten, begeleid door 

Margit van Niekerk in haar leuke atelier aan 

de Torenstraat in Loenen. Bekijk de website 

van Cursusproject Loenen voor meer!

Veel leuke cursussen deze maanden



oktober 2018  5 De Vreelandbode 10 jaar 

KERSTDAGEN 
bij de Nederlanden

Op maandag 24 december, kerstavond, 

zijn wij zowel voor lunch als diner extra open.

Op Eerste Kerstdag zijn wij open voor lunch en diner

Op Tweede kerstdag zijn wij open voor diner

Daarna kun je nog heerlijk genieten tot 

en met zaterdag 29 december.

Wij hebben een vakantiesluiting van 30 december 

tot en met 07 januari.

www.nederlanden.nl/kerst

Met een culinaire groet, 

De Nederlanden     

Wilco & Caroline Berends 

Tel. 0294 23 23 26 www.nederlanden.nl

THEO SCHUMACHER     .NL

MEESTERSCHILDER

Tel. 0294 - 23 09 61

Twee weken voor de zomervakantie, op 1 juli 
j.l., startte Jana de Vries als nieuwe locatie-
directeur op de Vreelandse basisschool. Zij 
nam daarmee het stokje over van interim-di-
recteur Maaike Honders. Haar eerste indruk: 
‘Het is fi jn hier! De rust, de ruimte, het dorp, 
nog leuker dan ik had verwacht’.

Jana de Vries (55), moeder van twee volwas-

sen zonen, woont in Weesp en gaat zo vaak 

mogelijk op de fiets naar CSV. Een mooie 

fietstocht langs de Vecht die ze elke keer weer 

ervaart als een cadeautje. Jana is geboren en 

getogen op een boerderij in De Kwakel en 

besloot, na wat omzwervingen, pas op haar 

32e om de PABO te gaan doen. Vervolgens 

werkte ze negen jaar op een school in Almere. 

In eerste instantie als leerkracht en later ook 

als adjunct- directeur. In 2010 werd ze lo-

catiedirecteur van OBS De Tweemaster in 

Nigtevecht. En sinds juli van dit jaar is zij dus 

locatiedirecteur van CSV Ridderhof.

Nieuwe initiatieven
Na haar komst werd Jana meteen betrokken 

bij allerlei nieuwe initiatieven: een nieuwe 

website en bijbehorende app (Social Schools) 

om eenvoudig en snel met ouders te commu-

niceren, ‘1-2-3 zing’ als vervolg op het leer-

orkest, nieuwe meubels en (akoestische) pla-

fonds in de klaslokalen, maar ook flexwerken 

(voor de bovenbouw-kinderen). Allemaal 

initiatieven die de nieuwe locatiedirecteur 

enorm toejuicht. “Mijn missie is om het leer-

proces in de klas te optimaliseren. Ik vind 

het belangrijk om kinderen bewust te maken 

van hun eigen leerproces. Daarom vind ik 

het flexwerken en ‘de weektaak’ ook zo goed. 

Daarbij bepalen de kinderen zelf hoe (op wel-

ke plek in de school) en in welk tempo ze hun 

opdracht voor die week willen uitvoeren.”

Samen
Daarnaast is Jana enorm voorstander van 

bijvoorbeeld de ouder-vertelgesprekken. 

‘We moeten het samen doen, als leerkrach-

ten onderling, maar ook met de ouders en 

de kinderen. Zo willen we dit jaar graag een 

klankbordgroep met ouders formeren en een 

leerlingenraad van kinderen uit de boven-

bouw die zelf mogen vergaderen over hoe het 

gaat op school’. Kortom, de nieuwe locatie-

directeur bruist van het enthousiasme en de 

nieuwe ideeën!            A.F.

Even voorstellen: Jana de Vries
nieuwe locatiedirecteur CSV Ridderhof

Wat zijn de beste lokale donkere bieren van 

de provincie Utrecht om die wintermaanden 

mee door te komen? Met die vraag worstelden 

bierkenners Co van der Meer (thuisbrouwer) 

en René Zanderink (biersommelier) onlangs. 

Op donderdagavond 25 oktober vindt er in 

Studio Idee in Loenen aan de Vecht een proe-

verij en bierverkiezing plaats. Verschillende 

donkere bieren uit de provincie Utrecht kunt 

u dan proeven en beoordelen. Wordt het een 

biertje van De Leckere uit Utrecht of toch een 

biertje van The Sisters Brewery uit Breukelen. 

Een avond vol van barrel-aged, stout, tripels 

en quadrupels. Zeg maar de sterkere en stevi-

ge brouwsels. Kom proeven in Studio Idee in 

Loenen aan de Vecht, ingang Rijksstraatweg 

t.o.v. bushalte Bredestraat. Inloop vanaf 19.30 

uur. Start 20.00 uur. Entree € 15,-.

Verkiezing het lekkerste donkerbier uit 
de provincie Utrecht

Op 28 oktober vindt van 15.00 - 16.00 uur 
een bijzonder concert plaats in de Grote Kerk 
in Vreeland. ‘Duo Poetic Leaves’ combineert 
dans van Maria Mavridou met gitaar door 
Otto van den Aardweg en zang door Joke 
Kegel. De toegang is € 15,- incl. een drankje 
na afl oop.

Otto studeerde klassiek gitaar aan het 

Conservatorium in Hilversum. Joke stu-

deerde compositie en Hedendaagse Muziek 

door Niet Westerse Technieken aan het 

Conservatorium van Amsterdam. Zij volgde 

privé zanglessen bij o.a. Marjanne Kweksilber 

en momenteel bij Lucia Meeuwsen. Maria 

Mavridou studeerde dans en choreografie in 

Griekenland, de USA en Nederland.

Programma in willekeurige volgorde:
John Duarte, Benjamin Britten, Rebecca 

Clarke, John Dowland, Leo Brouwer, Joke 

Kegel, Heitor Volla-Lobos, Francisco 

Tárrega, Antonio Brescianello en enkele an-

deren.

Concert in de Grote Kerk
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Aan tafel bij....

Cateringbedrijf het Oventje
Maaltijden verzorging
Van maandag t/m vrijdag gratis
warm of koud thuisbezorgd.
En voor het weekend op vrijdag koud meegeleverd. 

Communicatieweg 12b 3641 SE Mijdrecht 
Telefoon: (0297) 59 30 47

www.cateringbedrijfhetoventje.nl

Ik vertrek niet! - Van Curaçao naar kookeiland
Linda Maasbommel en Mark van Koert
Linda Maasbommel en Mark van 
Koert wonen sinds 2002 in Vreeland, 
op de Singel. Daarvoor heeft Linda 
in Amsterdam en Hoorn gewoond, 
en Mark, opgegroeid op Curaçao, is 
al meer dan tien keer verhuisd. Mark: 
“Voor mij is Vreeland de eerste plek 
waar ik geland ben, die als thuis 
voelt. Daarom wil ik ook graag in het 
dorp blijven.”

Ze hebben hun huis op de Singel te koop ge-

zet omdat ze een huis in Vecht en Veld laten 

bouwen. Linda vindt het heel spannend. “Het 

is net of we naar een ander dorp gaan, een an-

dere wijk in elk geval. Maar gelukkig blijft ook 

veel hetzelfde.” In die zestien jaar is Vreeland 

belangrijk geworden voor hun sociale leven, 

natuurlijk ook omdat hun dochters Julie en 

Amelie hier geboren zijn en naar school zijn 

gegaan. De meisjes zitten nu in de eerste 

en tweede klas van de middelbare school in 

Hilversum, maar willen ook Vreeland niet uit. 

Linda en Mark vinden Vreeland ideaal: “Het is 

dicht bij alles, zowel bij de stad als de natuur, de 

sfeer is heerlijk, het is net of je altijd op vakan-

tie bent, de mensen zijn gezellig, en er wordt 

veel georganiseerd.” Natuurlijk onder andere 

door Linda zelf, als lid van het Oranjecomité!

Waarom dan toch verhuizen? Mark: “Eigenlijk 

gewoon omdat ik een kookeiland wilde! Al ja-

ren zijn we aan het bedenken hoe we dat kun-

nen maken in dit huis, maar we kwamen er niet 

uit. Linda wilde graag nog eens verhuizen, en 

toen de kavels van Vecht en Veld te koop kwa-

men, paste dat precies in ons idee! Nu kunnen 

we het precies zo maken als we zelf willen.” 

En daar zijn ze druk mee, want direct nadat ze 

de gewenste kavel konden kopen, moesten ze 

al gaan nadenken over zaken als een keuken, 

badkamer en de technische details. Inmiddels 

is die fase achter de rug en is het wachten op 

de eerste paal. Waarschijnlijk wordt dat nog 

oktober, anders begin november. Hun huis 

wordt als eerste opgeleverd, hopelijk nog voor 

de zomer van 2019. 

Linda en Mark hebben een missie in de nieu-

we wijk: “We gaan proberen om alle nieuwe 

Vreelanders die in Vecht en Veld komen wo-

nen, bij Vreeland te laten horen, om ze te laten 

zien hoe leuk ons mooie dorp is en om ze te 

betrekken bij wat er speelt!”           M.S.

Word jij onze nieuwe

buurtbuschauffeur?

www.syntusutrecht.nl/buurtbus

Door Pauline van der Hoeden

Aan tafel bij....
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30 okt:  Sterrenkunde voor iedereen
01 nov:  Kerst-servetten decoreren 
03 nov:  Imago onderzoek
05 nov:  Start Italiaans voor beginners
06 nov:  Vechtologie B - Tuinen in de Vechtstreek
07 nov:  Ontdek het plezier van collages maken

De Vreelandbode 10 jaar 

THEO SCHUMACHER     .NL

MEESTERSCHILDER

Tel. 0294 - 23 09 61

Op zaterdag 3 november a.s. organiseert OrVeO 
(Orkest Vecht en Omstreken), de door fusie 
gevormde nieuwe vereniging van Loenens 
Fanfarekorps Oud-Over en Muziekvereni-
ging De Vecht uit Vreeland, de jaarlijkse  
rommelmarkt van 9.30 tot 14.00 uur in Cul-
tureel Centrum ’t Web, Spinnerie 15 te Loe-
nen aan de Vecht. 

Tijdens deze rommelmarkt worden veel leu-

ke spullen verkocht, waaronder curiosa, vin-

tage artikelen, boeken en kleding, door leden 

gebakken lekkernijen en zelfgemaakte wens-

kaarten. Draagt u OrVeO een warm hart toe? 

Kijkt u dan bv. eens op uw zolder of in uw 

kasten of er nog bruikbare spullen liggen, 

zoals boeken, serviesgoed, pannen, schilde-

rijen, speelgoed, kleine meubelen, verlich-

ting, radio’s, schone hele kleding & schoeisel, 

sieraden, sjaals e.d. U kunt uw spullen afle-

veren op vrijdag 2 november tussen 11.00 

en 20.00 uur bij Cultureel Centrum ‘t Web. 

Het is ook mogelijk om iets bij u op te ha-

len, dat kan vanaf maandag 29 oktober. Dan 

graag even een telefoontje naar Joke Meijers 

(0294-234056), Marjan Prins (0294-293221), 

Lida Boelhouwer (0294-233617) of Mijndert 

Luijer (0346-262988). Wegens gebrek aan 

ruimte a.u.b. geen grote meubelen. Er wordt 

geen prijs gesteld op grote oude televisies & 

PC monitors, de ervaring heeft geleerd dat 

dit toch niet verkocht wordt.

Rommelmarkt OrVeO zaterdag 3 november

DORPSFEEST
Zoals u ook al las op pagina drie heeft  Vree-
land een erg actieve Bedrijfsvereniging die 
allerlei verbindende activiteiten organiseert. 

Het laatste grote evenement was het Dorps-

feest, dat samen met de sponsoren door de 

leden van de Bedrijfsvereniging mogelijk is 

gemaakt. Veel dank aan de Dorpsfeestcom-

missie: Margot Sedelaar, Monique Driessen, 

Vincent Stapper, Arjan Brinkman, Connie 

Lohuis, Denise de Bie en Engeline van Ee. 

NAJAARSVERGADERING
De najaarsvergadering van Bedrijfsvereni-

ging Ondernemend Vreeland was op dins-

dag op dinsdag 9 oktober 2018 bij De Ne-

derlanden. De vergaderingen zullen vanaf 

nu ‘rondreizen’ langs de lokale horeca. Als 

ondernemer, woonachtig in Vreeland, ben je 

meer dan welkom je aan te sluiten. Je draagt 

een steentje bij aan de leefbaarheid van het 

dorp, ontmoet nieuwe ondernemers en ver-

groot je netwerk. Kijk voor meer info op: 

www.ondernemendvreeland.nl.

Volop activiteiten door de Bedrijfs-
vereniging Ondernemend Vreeland

Zaterdagochtend om 9.30 uur op weg naar 
Golfpro Stuart Mathie (Schotland 1973) en 
zijn gezin op de Gijsbrecht van Amstelstraat, 
waar zij sinds een jaar wonen.

Zaterdag is het hele gezin ‘vrij’, dus een echte 

familiedag. Stuart geeft als golfprofessional 

les in Loenen en neemt vrijdags een ‘papa-

dag’ om voor zoontjes Finn (3) en Tim (1) te 

zorgen. Roxane (38), geboren in Vreeland, 

leerde Stuart zo’n 12 jaar geleden kennen 

als haar golfleraar in Amsterdam waar zo-

wel Finn als Tim zijn geboren. Roxane werkt 

fulltime bij familiebedrijf de Linnenboom 

(zie ook Vreelandbode 2015). Stuart heeft 

haar golfclubs van zolder gehaald en afge-

stoft. Ze wil het golfen weer oppakken, of 

hockey wat ze vroeger al in Loenen speelde. 

Daar is met de kinderen nu geen tijd voor. Zo 

ook niet voor een huisdier, daarom mag Finn 

zijn (nep) hondje ‘Chase’ voor deze gelegen-

heid op tafel zetten. Finn ‘oefent’ sinds deze 

maand bij CSV Ridderhof. 

Tussen de happen door la-

ten Finn en Tim zien hoe 

handig ze al zijn met de 

voetbal. Een sportief gezin, 

maar straks gaan Roxane en 

Finn de noodzakelijke bood-

schappen doen terwijl Stuart en 

Tim het huis opruimen zodat 

ze er vanmiddag op uit kun-

nen. Dán begint het week-

end pas echt! 



8  oktober 2018

Welkom!
Het geweldige kamp van groep 8
geschreven door: Feline en Mieke

Dag 1
We stonden klaar op school en popelde om 

te vertrekken. We hadden allemaal een Bad 

hairday en een gekke bril op en Myrthe spoot 

nog ff alle haren in allerlei kleuren alles inla-

den en vertrekken maar. Drie kwartier later 

kwamen we aan in Buren op Kampterrein 

Wilgje Buitensport.Na het uitpakken gingen 

we ons omkleden en gelijk naar de Survival-

baan. Bij de survivalbaan gingen we verschil-

lende parcours doen boven het water maar je 

werd gegarandeerd nat vooral op het laatste 

gedeelte. We deden ook samenwerk spellen 

toen we klaar waren met Survivallen rende 

iedereen naar de douche en daarna aten we 

gezellig met zijn allen een broodje knak-

worst!!!!! (helaas was er ook corvee!!!) die 

avond gingen we het spel de casino spelen 

sommigen hadden zoveel pech dat ze in hun 

onderbroek stonden:)

Dag 2
We werden wakker gemaakt door juf Andrea 

maar we waren de vorige nacht laat opgeble-

ven want we zaten gezellig bij het kampvuur. 

We gingen gelijk nadat we wakker waren en 

ons hadden aangekleed ontbijten en onze 

lunch klaarmaken. 

Eerst gingen we voetballen en volyballen zo-

als gewoonlijk bij deze groep 8.Toen gingen 

we naar de hoogte parcours dat was heel leuk 

en vooral best eng en spannend vooral baan 

zwart was moeilijk en  het einde was het leuk-

ste van allemaal dat  was het tokkelen !!!!!! na 

het lunchen en het hoogte parcour gingen we 

ons omkleden voor het kanoën. Het was heel 

ver lopen met een rugtas op je rug. We leg-

gen onze spullen neer en stapte in de kano 

we zijn bijna 2 uur wezen kanoën. Toen we 

terugkwamen gingen we lekker zwemmen 

En frietjes eten met een snack.

Boerenkaas

Boerderij-ijs

Rondleiding

Bed & Breakfast

Groepsaccomodatie

Vergader- en
ontvangstruimte

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

www.dewilligenlogies.nl of www.dewilligenkaas.nl

10 jaar De Vreelandbode

 Bonte avond: 
We begonnen met de moppen en de truc-

jes (omdat de muziek het niet deed)myrthe: 

zorba dance

mieke en eva: liefdes show 

(het meest populair)

feline laure en xavie: 

een turn show

siem wolf en joep: tante rita 

(viel ook in de smaak)

siem joep wolf hugo jorn en jack:

intro pheanes en ferb

Dag 3
Op de derde dag (de laatste dag) gingen we 

inpakken al onze spullen moesten de tassen 

weer in en van de waslijn af. Toen we klaar 

waren met inpakken gingen we richting bu-

ren lopen dat was nog verder dan de kano’s 

In buren gingen we vossenjacht spelen dat 

was heel leuk en grappig. 

Alle rij ouders deden mee dit zijn ze: 

Tesca = visser Joyses=schilder  

Liesbeth = stratenmaker Olaf = bewaker 

Marjan = postboden 

Sabine = vlogger  

Marieke = Oma  

Dat waren ze we kregen van iedereen 2 let-

ters en het woord was Kraantje Pappie. Toen 

we iedereen hadden gingen we naar de auto’s 

en naar huis. eind
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Wij bakken nog op 
ambachtelijke wijze 
onze pannenkoeken

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

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

De Vreelandbode 10 jaar 

Tekening is gemaakt door Esmee

Herfst op de CSV Ridderhof
De kinderen uit groep 3 hebben van juf Mo-
nique een hele leuke herfst-knutsel-opdracht 
gekregen. De hele klas stond vol met kleine 
vrolijke en vriendelijke egeltjes!

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

Kinderboekenweek
Het thema van deze keer van de Kinderboe-

ken week is: vriendschap. 

En zoals altijd maakt Kinderen voor Kinde-

ren een liedje, genaamd: Kom erbij.

De Kinderboekenweek op CSV Ridderhof 

begon met twee meisjes die beste vriendin-

nen zijn. Hun namen waren Teun en Claar-

tje. En er waren 4 meiden die het dansje van 

het liedje kom erbij deden: Fien, Feline, Lu-

pine en Laure. 

Bij de Kinderboekenweek zijn er 4 dagen 

waar de leraren in andere klassen gaan voor-

lezen. En op vrijdag 12 oktober was er een 

boekenmarkt, waar kinderen oude boeken 

konden verkopen en kopen voor 50 cent.

Fien Kegge
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De hoorspelen met 

het grootste aandeel 

Vreelandse acteurs!!!! 

Voor Vreelanders speciale kortingen!

Voor meer informatie 
en om te bestellen:

www.hoorspelfabriek.nl

Voorstraat 21, Vreeland

tel: 237304

Dames - Herenkapsalon  

Wij bieden ruimte 
te huur naast 

onze kapsalon. 
Kom vooral met ideeën!    

 Dinsdag t/m vrijdag 9.00 uur tot 17.30 uur
Zaterdag 8.00 uur tot 14.00 uur

Breedstraat 1-3, Vreeland, telefoon 0294 - 230028

De levensgrote schilderijen van heiligen die 

vorig jaar te zien waren in de Grote Kerk ko-

men op 1 november aanstaande terug naar 

Vreeland. De collectie zal dan waarschijn-

lijk worden vernietigd, behalve als iemand 

belangstelling heeft ..... Dus wie wil een of 

meerdere heiligen van ons overnemen?  Ge-

heel gratis! Mail dan naar dieuwer_elema@

hotmail.com. Lees er meer over in de Vroe-

ger en Nu op pagina 15.

Heiligen te geef!

De Vecht & Angstelkerk organiseert elke 
twee jaar een bazaar voor een goed doel, om-
dat onder het logo van de Vecht en Angstel-
kerk staat ‘Hart voor Loenen en omgeving’, 
wij zijn dus op zoek gegaan naar een doel 
in de omgeving, en dat werd het Leerorkest 
Stichtse Vecht. 

Want de muzieklessen bij de basisscholen 

gaan misschien niet door, vanwege het stop-

pen van de subsidie.  Het Leerorkest verzorgt 

bij dertien basisscholen het muziekonder-

wijs. Wij als Vecht & Angstelkerk willen 

graag een bijdrage leveren aan de droom van 

viooldocent en oprichtster van het Leerorkest 

Liesbeth Meylemans, dat alle kinderen in de 

gemeente Stichtse Vecht in aanraking komen 

met muziek. Daarom vragen wij uw steun! 

Op zaterdag 17 november organiseren wij 

tussen 10.00 en 16.00 uur deze bazaar en daar 

vragen wij u medewerking voor. Tijdens de 

bazaar zijn er tal van activiteiten, maar het 

belangrijkste is wel de verkoop van allerlei 

spullen. En daar hebben wij uw hulp bij no-

dig! Want heeft  u iets op te ruimen, heeft  u 

iets op zolder staan of is de boekenkast over-

vol? Te denken valt aan serviesgoed, keuken-

spullen en kleine huisraad. Maar ook boeken, 

CD’s, DVD’s, spellen en speelgoed. Wat wel 

belangrijk is dat wij geen ruimte hebben voor 

grote spullen als kasten en bankstellen. Dus 

die liever niet.

 

Spullen inleveren
Om deze bazaar te organiseren zijn nog wat 

datums belangrijk.  Zo hebben we een paar 

data geprikt waarop iedereen zijn overbodige 

spullen kan inleveren. 

Dat is op zaterdag 10 november van 09.00 tot 

12.00 uur en op woensdag 14 november

 ‘s-avonds van 19.00-21.00 uur en vrijdag 16 

november van 09.00-21.00 uur. 

Ook kunnen wij spullen bij u ophalen hier-

voor kunt u Hans Stuart telefonisch of via de 

e-mail benaderen. Telefoon: 0294 234404  of 

e-mail: hansstuart@planet.nl 

Bazaar t.b.v. Leerorkest Stichtse Vecht

Op 23 september klonken in de Grote 
Kerk de wervelende, dromerige klanken 
van de  Arabische luit, de ud en verschil-
lende trommels en slagwerkinstrumen-
ten. Het was een bijzonder, levendig con-
cert: de musici vertelden over de muziek, 
de ritmes en hun instrumenten. 

Slagwerker Alper Kekec demonstreerde 

hoe hij een van zijn trommels kan stem-

men met een fietspomp, en de reacties 

na afloop waren overweldigend. Een toehoor-

ster zei: “Het was haast betoverend, het plezier 

in het muziek maken spatte ervan af en was 

aanstekelijk.” Anderen waren weggedroomd 

en voelden een bijna meditatieve rust over 

zich heen komen. Na afloop werd er uitge-

breid nagepraat tijdens de gratis borrel. Voor 

iedereen smaakte het concert naar meer. En 

er komt meer, want op zondag 25 november 

2018 om 16.00 uur speelt een ander bijzonder 

ensemble in de Grote Kerk onder aanvoering 

van fluitiste Julia Ohrmann. Zij speelt op een 

Indiase bamboefluit, de bansuri. Het pro-

gramma is een muzikale dialoog van klassieke 

barokmuziek en Indiase raga uit het Oosten. 

Julia Ohrmann heeft een heel persoonlijke en 

unieke stijl, net als de musici met wie zij op 25 

november optreedt. Niti Biswas - slagwerker, 

die de meest waanzinnige structuren uit zijn 

hoofd speelt en inmiddels een van de grote ge-

respecteerde tabla (Indiase trommel) virtuo-

zen is van de wereld, die gewoon in Nederland 

woont! En Mike Fentross net zo’n fenomeen 

maar dan op de barok luit - de theorbe. 

Dit nieuwste initiatief van Peter en Julia heeft 

alles te maken met hun huidige interesses: de 

onderlinge culturele beïnvloeding. Een verrij-

king die Peter ook al meemaakte met het Ne-

derlands Blazers Ensemble waar hij met vele 

solisten uit andere culturen speelde. Peter: 

“Deze ervaringen met de blazers zijn niet meer 

weg te denken van mijn manier van muziek 

maken, het heeft mij grondig veranderd van 

een klassieke speler tot een improvisator in 

allerlei stijlen.” Peter Prommel praat de mu-

ziek voor ons aan elkaar en improviseert op 

zijn barok- en effectinstrumenten verzame-

ling. Beleef al deze rijkdom mee in Vreeland. 

Kaartjes € 15,-, kinderen tot 20 jaar gratis.

Eerste Vree(md)land concert 
smaakt naar meer
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Voor een verrassend assortiment:

- BOERENKAAS - NOORD-HOLLANDSE KAAS

- GEITEN KAAS - BUITENLANDSE KAAS

- MINDER VETTE KAAS - MINDER ZOUTE KAAS

Vreelandbode jubileum actie: bij besteding vanaf € 10,- 

is eerstvolgende € gratis, dus € 11,- wordt € 10,- enz.! 

Wij zijn al ruim 20 jaar te vinden op de Fetha in Vreeland, 

elke donderdag van 8.30 tot 12.30 uur.

De lekkerste kaas 
komt uit Stolwijk

www.kaashandeldevries.nl 

Al voordat Ella werd geboren, reed Olga 
toevallig door Vreeland en langs de Linden-
gracht. Olga: “Ik werd direct gegrepen door 
de charmante huizen aan de Lindengracht en 
dacht “wow, daar wil ik wel wonen!”, maar 
het kwam er toen helaas niet van.”

Olga (47) werd geboren in Den Helder en 

kwam via Drachten in Winschoten terecht. 

Dat Olga op haar 8e met cello is begonnen, 

vindt ze zelf niet zo verwonderlijk. Haar vader 

was een jazzpianist en dus is muziek haar met 

de paplepel ingegoten. De middelbare school 

doorloopt ze de eerste jaren in Winschoten, 

waar de vader van dorpsgenoot Annette Maas 

haar scheikundeleraar is. 

De cello neemt een steeds grotere rol in in 

haar leven en op haar 14e wordt ze toegelaten 

op het conservatorium in Groningen. Na de 

middelbare school studeert ze door aan het 

conservatorium achtereenvolgend in Utrecht, 

Amsterdam en Den Haag, alwaar ze examen 

doet. Dankzij een Spaanse leraar komt Olga 

terecht in het Cello Octet, een achttal cellisten 

waarmee ze over de hele wereld optreedt, en 

ze ziet haar droom in vervulling gaan. Na het 

Octet woont ze voor de liefde een aantal jaren 

in Frankrijk waar ze onder andere als muziek-

docent werkt.

In 2008, inmiddels weer terug in Nederland, 

wordt Ella in Hilversum geboren en wonen 

ze in Amsterdam. Toen Olga het huis aan de 

Lindengracht op Funda zag, wist ze het! Dit is 

een fijn huis voor hun samen in een mooie en 

rustige omgeving. Dat ze juist dit huis koch-

ten, leek voorbestemd. Tijdens het snoeien 

van de heg in de tuin, kwam er een klein 

beeldje van een celliste tevoorschijn. Ella (10, 

groep 7) zit sinds mei op CSV Ridderhof en 

had vanaf het eerste moment een leuke indruk 

van de school en haar klasgenoten. Ella vindt 

het wonen in Vreeland heerlijk, ze fietst zelf 

naar school en naar vriendinnen. Olga: “Na de 

zomervakantie had Ella voor het eerst in haar 

leven weer zin om naar school te gaan!” 

Muziek speelt nog steeds een grote rol in hun 

leven, in de woonkamer pronkt de harp van 

Ella en Olga geeft, als de Muziekjuf, vanuit 

huis les op de cello, piano, blokfluit en key-

board. Aan jong en oud, van 4 tot 99 jaar!

Beiden hebben hun draai in Vreeland gevon-

den en hebben niet eerder zo’n sterk thuis-

gevoel gehad als aan de Lindengracht! Na 3 

dagen in Vreeland zei Ella: “Wij horen hier”.

W.T.

Nieuwe buren

Eerst zal ik mij even voorstellen; ik ben 

Pleun Witteveen, al 16 jaar oer-Vreelander 

en zit in 5 Atheneum van het Hilversumse 

Roland Holst College. Begin volgend jaar 

mag ik met 20 geselecteerde kinderen mee 

naar Oeganda om 15 dagen, in samenwer-

king met organisatie Be-More, vrijwilligers-

werk te doen. Daar kijk ik heel erg naar uit! 

Tijdens de reis slapen we in een tent of 

guesthouse tussen de lokale, vooral arme be-

volking. Op deze manier leren we het land 

het beste kennen. Het doel van de reis is om 

onder primitieve omstandigheden kennis te 

maken met kinderen die mijn hulp en een 

lach kunnen gebruiken.  In Oeganda gaan 

we helpen bij drie uiteenlopende projecten, 

zoals het aanleggen van een groentetuin, 

sport- en spelactiviteiten organiseren voor 

kinderen, een oven bouwen en lessen bege-

leiden op school. 

Voorwaarde voor 

deze reis is dat ik 

die zelf moet gaan 

bekostigen waar-

voor ik al veel heb 

gewerkt en gespaard (o.a. als kamermeisje 

bij de Nederlanden en met oppassen). Ver-

der heb ik gerichte acties bedacht, zoals:

-  walnoten verkopen aan huis (zelf-geraapt 

uit Vreelandse tuin) 

-  op de kerstmarkt staan (8 december vanaf 

15:30) 

-  en een fietstocht doen en diner geven (da-

tum volgt nog) 

Voor deze reis heb ik dus uw financiële hulp 

hard nodig, zou u mij willen helpen om deze 

mooie reis waar te maken? Iedere gift is wel-

kom, Alvast heel erg bedankt! 

Groetjes,  Pleun Witteveen 

06-5527 4664

Lezers schrijven

Help mij Oeganda Helpen!
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Schoonheidssalon Diane

Voor verschillende soorten schoonheidsbehandelingen.

Daarnaast voeren wij een uitgebreid assortiment 

schoonheidsproducten van het merk Webecos.

Op onze website kunt u terecht voor informatie, maar ook 

voor online afspraken maken en uiteraard onze webshop.

www.schoonheidssalondiane.nl

Kleizuwe 109a Vreeland

0623968804

JJP INTERIM & FINANCE
Qualifi ed in fi nancial processes

Komt u er niet uit of duizelt het u?

Zoekt u een betrokken persoon die voor u 

de puntjes op de i zet in de fi nanciële chaos?

Voor vakkundig en professioneel fi nancieel advies 

kunt u terecht bij mij. 

Voor meer informatie neem dan  contact op

 met onderstaand adres: 

www.jjpinterimandfi nance.nl - info@jjpinterimandfi nance.nl -

Boterweg 34, 3633 ER Vreeland - 06 506 23 101 

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

10 jaar De Vreelandbode

Vlak bij Vreeland worden er al 19 seizoenen 
cabaretvoorstellingen georganiseerd in het 
Dorpshuis in Nigtevecht, met veel bekende 
namen. Speciaal voor Vreeland zijn de laatste 
cabaret passe partouts voor vier voorstellin-
gen beschikbaar gekomen voor slechts € 71,-. 

Dit is inclusief de voorstelling van Patrick 

Laureij, die overal in Nederland uitverkocht 

is!! Reserveren kan telefonisch op nummer 

0294-252506, of via het formulier op www.

cabaret-nigtevecht.nl. De brochure 18-19 is 

daar ook te downloaden. 

En het zijn weer topnamen die komen. Tim 

Fransen ontving de afgelopen week de be-

langrijkste cabaretprijs 2018! Hij won in de 

categorie engagement. Tim Fransen is de 

vleesgeworden liefdesbaby van Theo Maassen 

en Diederik van Vleuten. Zijn voorstelling is 

zaterdag 3 november. Op zaterdag 1 decem-

ber komt Patrick Laureij, weliswaar overal 

uitverkocht, maar nog in dit passe partout 

verkrijgbaar! De Partizanen, de huiscabare-

tiers van De Wereld Draait Door, komen 2 fe-

bruari. Traditie is dat het Dorpshuis de meest 

veelbelovende jonge comedian presenteert, 

ditmaal is dat Janneke de Bijl, op 13 april. Zij 

was onlangs nog met veel succes te zien op het 

Lowlandsfestival in een afgeladen tent. 

Bestellen of meer informatie op 

www.cabaret-nigtevecht.nl.

Cabaret in Nigtevecht

Iedereen weet nu wel dat onze verder opruk-
kende technologische vooruitgang slecht is 
voor het menselijk apparaat. Kortom, we 
bewegen steeds minder. 

Vroeger kreeg ik een bal van mijn ouders en 

mocht ik thuis komen wanneer het etens-

tijd was. De hele dag waren mijn vriendjes 

en ik aan het voetballen. We stelden teams 

samen en we namen een identiteit aan van 

een beroemde voetballer. Ik was altijd de 

linksbuiten van Ajax. Ik wilde Johan Cruijff 

zijn maar voelde mij daar absoluut niet goed 

genoeg voor. Een soort heiligschennis vond 

ik dat. Als mijn bal lek was en gingen we 

cowboytje spelen. Met mitrailleurs, want 

elkaar raken deden we toch niet. Of ik ging 

tennissen, rolschaatsen, honkballen, hutten 

bouwen of de buurt verkennen met mijn 

BMX. Ik herinner mij een moment dat ik 

voor sinterklaas een van de eerste digitale 

spelletjes kreeg in zakformaat. “Daar kan ik 

toch niet mee voetballen???”

Dit weekend ga ik wat leuks doen met mijn 

dochters. Dat wil zeggen dat ik met een 

voorstel moet komen. Doe ik dat niet dan 

zitten ze beiden de rest van de dag met vier-

kante ogen naar een 5-inch schermpje te 

kijken. Mijn voorstel is dan ook vaak een 

rondje wandelen, fietsen of lekker een uurtje 

in de fitnesszaal sporten. Steevast is het ant-

woord ”Pààhààp. Je weet dat we daar aller-

gisch voor zijn.” Tegenwoordig zijn de best 

ontwikkelde ledematen van een gemiddelde 

puber hun duimen.

Onlangs vernam ik in het nieuws dat scholen 

een extra uur gaan gymnastieken. Omdat de 

kinderen te weinig bewegen. Tja….

Na de Baby Boomers, Flower Power, Patat 

Generatie en de House Party Gangers, heb-

ben we nu de Social Media Kids. Het enige 

grote verschil is de hoeveelheid energie die 

ze verbruiken. Hoeveel calorieën verbruikt 

zo’n duim eigenlijk per uur?

Edwin Koerdes, Personal trainer, 

Sport Studio Loenen

Blog van de maand;
Beweging

Zondag 11 november is het weer zo ver: Sint 
Maarten.... Kindjes die vals voor de deur 
staan te zingen, verkleumde ouders die er be-
schaamd naast staan en dan hebben we het 
nog niet over het feit dat alle kinderen strak 
staan van de vele suikers die ze al stiekem 
hebben verorberd! 

Gelukkig hebben wij van Peuterspeelzaal 

Vechtkroost de ideale oplossing: kom gezel-

lig met alle andere ouders tussen 17.00 en 

19.00 een glas Glühwein drinken (of warme 

chocomelk). U zult zien dan u na een paar 

glaasjes flink bent opgewarmd en net zo vro-

lijk mee zingt!

Tevens houden wij een inzamelactie om de 

zandbak te kunnen vervangen. Er zal een 

spaarpot naast de Glühwein staan in de 

hoop dat deze snel gevuld is. We hopen u 

zondag 11 november te zien!

Ouders, samen kunnen we dit aan!

Sint Maarten bij Peuterspeelzaal Vechtkroost

Tijdens de KWF-collecteweek begin septem-

ber gingen ruim 350 vrijwilligers in de ge-

meente Stichtse Vecht de straat op om geld 

in te zamelen. Ondertussen zijn alle bussen 

geteld en is er maar liefst € 28.573,91 ingeza-

meld. Een fantastisch resultaat! In 2017 was 

dat € 27.750. Alle gevers en vrijwilligers, na-

mens het KWF: Bedankt!

Elke euro die opgehaald wordt, draagt bij aan 

onze missie: minder kanker, meer genezing en 

een betere kwaliteit van leven voor kankerpa-

tiënten. Zo brengen de collectanten en gevers 

de dag dichterbij dat er niemand meer sterft 

aan kanker. Heeft u de collectant gemist en 

wilt u alsnog een bijdrage leveren? Dat kan 

door online te doneren via kwf.nl.

Opbrengst collecte KWF Kankerbestrijding 
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H.v.Viandenstraat 24 3633 CH Vreeland

 Tel: 0294-232293    mob: 06-23761193

Voor het leeghalen en aanleggen van uw tuin.

Voor het leveren en leggen van betonplaten.

Voor slootwerk en klepelen.

Tevens verhuur van elektrische rups schaar hoogwer-
ker.

Lengte 1.20 m x breedte 80cm en hoogte van 3.80m

Werkhoogte 5.80m.

www.coersmachineverhuur.nl

Tel.: 0294 237 068  www.fysiotherapievreeland.nl

3 november Indische avond in het Dorpshuis! Komt allen 

genieten van de rijsttafel verzorgd door Harvest Catering. 

Harvest Catering wil hiermee geld inzamelen voor de 

slachtoff ers van de tsunami in Palu.

 

In ons najaarsconcert op 16 november in het 
Concertgebouw voeren we drie werken uit 
die braken met de tradities van hun tijd. 

Zo brak Ludwig van Beethoven in zijn mis 
in C met de uitbundigheid die de muzi-
kale missen tot dan toe kenmerkten. Igor 

Stravinsky schreef zijn Psalmensymfonie als 

een symfonie zonder strijkers, die normaal 

gesproken de kern vormen van het symfo-

nieorkest. Maar mét een koor. En Leonard 

Bernstein verwerkte zijn joodse wortels in de 

Chichester Psalms. 

Drie heel verschil-

lende stukken in 

één veelzijdig con-

cert. Dat wordt dus: 

drie halen, één be-

talen. En dan krijg 

je ook nog eens 

€2,50 korting én de 

garantie op een hele 

mooie plaats als je bestelt via gerdjan@strak-

blauw.nl. Niet te lang mee wachten, dus.

Najaarsconcert K.C.O.V

Alhoewel het een beetje vreemd is om met 

deze prachtige nazomer na te denken over 

de kerst, is de organisatie van de Kerstmarkt 

Vreeland 2018 al weer aan de slag!

Zaterdag 8 december wordt Vreeland weer 

omgetoverd tot een sfeervol kerstdorp en 

zijn er gezellige en goed gevulde kramen ver-

spreid over de Breedstraat en Duinkerken.

Vanaf 15:30 zijn bezoekers welkom en staan 

de kraamhouders klaar met wat lekkers te 

eten en drinken, kerstcadeautjes, kinderkle-

ding, woonaccessoi-

res en nog veel meer. 

Er zijn nog een aantal 

plaatsen beschikbaar, 

dus wacht niet te lang 

meer met aanmelden. 

Meer informatie 

over de markt en het 

aanmeldformulier is 

te vinden op www.kerstmarkvreeland.nl

De buurtkamer in het Dorpshuis is inmid-
dels voor veel Vreelanders een vast onderdeel 
in de week en wordt ook na de zomer weer 
goed bezocht. Iedere dinsdagochtend van 10 
tot 12 uur in het Dorpshuis staat de koffi  e op 
tafel en wordt er geanimeerd gepraat door 
buurtbewoners. De groep vrijwilligers die 
om beurten voor de koffi  e zorgen is onlangs 
weer bijeen geweest om te evalueren en nieu-
we plannen te bedenken voor het komende 
seizoen. Met veel plezier kondigen wij daar-
om een aantal nieuwe activiteiten aan die de 
komende periode plaatsvindt: 

Praatje bij de koffie
Op de 1e dinsdag van de maand om 11 uur 

komt er iemand iets vertellen over een speciaal 

onderwerp. De eerste twee sprekers zijn be-

kende gezichten: Op 6 november bijt Juliette 

Jonker-Duynstee de spits af. Zij zal in woord 

en beeld terugblikken op het Vreeland 750 

jaar en bekijken hoe de chemie is ontstaan 

om met tientallen vrijwilligers zo iets unieks 

van de grond te krijgen, en wat de succesvolle 

gevolgen van dit jaar zijn geweest. Op 4 de-

cember neemt Kees Beelaerts de aanwezigen 

mee op een ‘rondje Dorssewaard’, wat mooie 

en interessante verhalen oplevert!

De Spellenruil 
Heb je een kast vol spelletjes waar je een 

beetje op bent uitgekeken en heb je zin in 

iets nieuws? Kom dan op de 3e dinsdagoch-

tend in de maand naar de buurtkamer voor 

de spellen-ruil-ochtend. Deze is bedoeld voor 

ouders, grootouders en ieder ander die spellen 

willen ruilen met anderen. De volgende spel-

lenruil vindt plaats op 20 november.

De boekentafel 
Is je boekenkast overvol, of heb je een pracht-

boek gelezen dat je graag een tweede leven 

gunt? Neem dan op dinsdagochtend je boe-

ken mee naar de buurtkamer. Vanaf nu is 

er een speciale boekentafel ingericht waar 

dorpsgenoten boeken kunnen achterlaten en 

nieuwe boeken kunnen uitzoeken. 

Tot ziens in de Buurtkamer!  

Nieuwe activiteiten in de Buurtkamer

Nog niet alle huizen zijn bewoond en de tui-

nen zijn nog niet aangelegd maar de eerste 

baby heeft zich al aangediend in het Lion Ca-

chethof! 

Gefeliciteerd ouders met jullie Floris!

Eerste baby in 
Lion Cachethof

Kerstmarkt Vreeland 2018

Foto: Corry de Veer

Op 1 november is er in Studio Idee in Loenen 

een Politieke  avond die in het teken staat van 

gebiedsgericht werken. Er wordt gekeken naar 

de rol van de dorpsraden en de wijkcommis-

sies. Gastsprekers  zijn: wethouder Frank van 

Liempdt, verantwoordelijk  voor gebiedsge-

richt werken en hoogleraar Bob de Wit van de 

universiteit Nyenrode, die een lezing komt ge-

ven over digitale transformatie van het open-

baar bestuur.

Inloop vanaf 19.30 uur, start programma 20.00 

uur. Toegang is vrij.

Politieke Avond Studio Idee op 1 november 
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Broodaanbieding
Maandag t/m donderdag 

(wit, bruin, volkoren)

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

 webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

 

Telefoon 0294-251220
Overmeerse weg 4

Nederhorst den Berg

auto oskamp
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• Ook voor uw winterbanden en opslag

• Originele VW- en Audi accessoires

• Onderhoud en reparatie aan alle merken

•  Voor nieuwe banden, uitlaten, accu’s, schok-

dempers etc.

• APK keuringen (gratis bij grote beurt)

• Taxatie schadeauto’s

• Plaat en spuitwerk

•  Demonteren / monteren van uw zomer-en   

winterbanden en het verzorgen van de opslag.

• Stalling en onderhoud voor uw oldtimer

•  Car cleaning Oskamp: gehele verzorging van 

interieur en exterieur van uw auto.

Voor goede service en gratis advies
Verkoop van nieuwe en gebruikte

automobielen met Bovag-garantie

Kom langs en overtuig uzelf!
Rijksstraatweg 248, 3634 AN Loenersloot

Tel/Fax: 0294 - 29 13 45

Tevens benzine verkoop

Open van ma. t/m vr van 07.00-18.30 uur

zaterdag van 07.00 - 17.00 uur

Voor drukwerk dat 
communiceert

Nieuw Walden 6
1394 PB Nederhorst den Berg

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

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

Anita van rijn    TEL: 06-30064980

Dit kopte de Panorama over onze dorpsge-

noot die de filmmuziek heeft gecomponeerd 

– en gezongen- bij de nu al zeer succesvolle 

Nederlandse tragikomedie Doris. Zijn liedjes 

becommentariëren als een Grieks koor het 

doen en denken van hoofdpersonage Doris, 

gespeeld door Tjitske Reidinga. “Ik compo-

neer al langer muziek voor films. Maar op 

zo’n integrale wijze als dit heeft mijn werk 

nog nooit deel van een project uitgemaakt.” 

Vanaf januari trekt Helge met zijn eigen pro-

gramma AS langs de Nederlandse theaters. 

“Niemand kan om Helge Slikker heen”

10 jaar De Vreelandbode

Vrijdag 26 oktoberber draait in het fi lmhuis 

de spaanse fi lm ‘Dunkeyote’ uit 2017. De 

73-jarige Manolo leidt een eenvoudig bestaan 

in het zuiden van Spanje. Sinds zijn pensione-

ring wandelt hij samen met zijn beste vrien-

den, zijn ezel Gorríon en zijn hond Zafrano, 

door de natuur terwijl hij met de dieren 

praat, gedichten voordraagt, de tango zingt 

en Engels leert via zijn koptelefoon. Maar 

hij is ook een eigentijdse Don Quichot, een 

romanticus met grootse dromen. Tegen het 

advies van zijn dokter in jaagt hij zijn droom 

na, een trektocht door Amerika, om de be-

ruchte Trail of Tears eens met eigen ogen te 

zien, samen met Gorríon, zijn Sancho Panza. 

Zijn ambitie krijgt weinig bijval van anderen. 

Op het reisbureau 

nemen ze zijn plan-

nen niet serieus, zijn 

dochter is vooral be-

zorgd vanwege zijn 

gezondheid en ook 

Gorríon, die niet van 

water, bruggen en 

schepen houdt, heeft  

zo zijn bedenkingen. 

Manolo is echter vastbesloten zijn droom uit 

te laten komen.De fi lm wordt vertoond in het 

gebouw van de Vecht & Angstel Kerk, Rijks-

straatweg 139 te Loenen aan de Vecht. Inloop 

vanaf 19.30 uur, de fi lm start om 20.00 uur. 

www.vechtenangstelkerk.nl. 

Filmhuis Loenen

De EHBO vereniging van Vreeland heeft  voor 
het najaar van 2018 een aantal reanimatiecur-
sussen gepland. 

1. Reanimatiecursus voor beginners. Deze 

cursus bestaat uit 2 lesavonden van 2 uur (van 

20:00 uur - 22:00 uur) en kost € 37,50. Er staat 

een cursus gepland op maandagavonden 12 en 

26 november 2018.

2. Reanimatieherhalingscursussen. U kunt 

deze cursus volgen als u al eerder een reanima-

tiecursus of een EHBO-cursus heeft gevolgd.

Inmiddels heeft onze vereniging 54 perso-

nen opgeleid. Om je vaardigheden op peil te 

houden is het noodzakelijk na 1 jaar een her-

halingscursus te volgen. Deze cursus duurt 2 

uur en kost € 17,50. Er staat een herhalings-

cursus gepland op donderdagavond 18 okto-

ber, maandagavond 22 oktober en donder-

dagavond 8 november 2018. De cursus is van 

20:00 uur - 22:00 uur. 

Het maximaal aantal deelnemers bij één cur-

sus is 6 personen. Cursuslocatie voor beide 

cursussen: Het Dorpshuis, Fetha 16, Vreeland.

Bent u geïnteresseerd kijk dan op de website: 

www.ehbo-vreeland.nl, voor een aanmeldfor-

mulier. Heb u vragen dan kunt u contact op-

nemen met Vincent Stapper 06-42846913 of 

Elly Schot, tel. 0294-234508. Sommige ziekte-

kostenverzekeraars vergoeden (een deel van) 

de kosten. 

Nieuwe Reanimatiecursussen in Vreeland 

Op zaterdag 24 november om 16.00 uur zal 

Sinterklaas weer aan komen varen op zijn 

boot vol zwarte pieten om aan te meren 

aan de kade in Vreeland. Zet het vast in de 

agenda! In de volgende Vreelandbode leest u 

meer over deze feestelijke traditie.

Sinterklaas komt weer naar Vreeland!

Met gladheid en neerslag in de winter niet naar 

buiten, wel eten? Dat kan met kant en klare 

(vries-verse) maaltijden van Welzijn Stichtse 

Vecht.

Welzijn Stichtse Vecht bezorgt in de Gemeente 

Stichtse Vecht vries-verse maaltijden aan huis 

bij ouderen, mensen met een beperking, lang-

durig zieken, mantelzorgers en voor degenen 

die geen gelegenheid hebben zelf te koken. 

De maaltijden worden iedere woensdag aan 

huis geleverd. Er is een ruim en gevarieerd 

aanbod met o.a. vegetarische- en natriumarme 

maaltijden, soepen en desserts. 

De kosten per maaltijd zijn € 5,10. Een verpak-

king bevat zes maaltijden en zijn in de vriezer 

lang houdbaar. U hoeft niet wekelijks een 

bestelling te doen, ook een tijdelijk bestelling 

bijvoorbeeld in geval van ziekte of elke andere 

frequentie is mogelijk. 

Wilt u eerst proeven? Bestel dan een intro-

ductiepakket, dit is een samengesteld pakket 

van zes maaltijden voor slechts € 20,-. Voor 

meer informatie: Annemarie Kuurman 0346-

290710 maandag t/m vrijdag van 9.00-13.00 

uur of per e-mail: a.kuurman@welzijnsv.nl. 

Maaltijdservice aan huis

Foto: Panorama
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Wist u dat…
Staatsloten ook bij de Dagwinkel te koop zijn?

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

of telefonisch 0294-231514

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

de folder of gewoon in de winkel…

LEKKER MAKKELIJK BIJ 
DE DAGWINKEL IN VREELAND!

Volg ons op facebook

Graag tot ziens bij
 Dagwinkel Aloys Hageman

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

De Vreelandbode 10 jaar 

THEO SCHUMACHER     .NL

MEESTERSCHILDER

Tel. 0294 - 23 09 61

Vorig jaar was er in de kerk in Vreeland een 
tentoonstelling van veertien heiligenschil-
derijen, door een groep amateurschilders 
uitgebeeld op levensgrote panelen. De instal-
latie kreeg de naam ‘reizende heiligen’ met 
de bedoeling dat kerken hun deur zouden 
open zetten voor een presentatie. Dat is ook 
gebeurd en de werken zijn in diverse kerken 
te zien geweest. Nu is de reizende tentoonstel-
ling echter afgelopen en worden de werken 
weggegooid, tenzij iemand ze gratis wil heb-
ben. U leest er meer over op pagina 10. 

Het gaat om 7 vrouwelijke heiligen: Agatha, 

Agnes, Barbara, Catharina, Cecilia, Lucia en 

Maria en 7 mannelijke heiligen: Nicolaas, 

Johannes de Doper en Franciscus, Joris, 

Maarten, Sebastiaan en Vitus. Sint Maarten 

vinden we ook terug in het wapen van 

Vreeland. 

De schildersgroep van deze werken is te ver-

gelijken met een middeleeuws collectief van 

handwerkslieden, die anoniem afbeeldingen 

vervaardigen van heiligen. Een vorm van 

volkskunst, die ook nog in de 21ste eeuw be-

staat. Een middeleeuwse schilder die absoluut 

niet anoniem is gebleven, is de uit Vreeland 

afkomstige Willem Vrelant, die leefde in de 

tweede helft van de 15de eeuw. 

In die tijd was er nog geen burgerlijke stand, 

dus men werd genoemd naar de plaats 

waar men vandaan kwam, zijn beroep of 

wiens zoon hij was. Willem is dus geboren 

in Vreeland, dat in die tijd echt een dorpje 

van niks was, al had het stadsrechten. Hij 

verhuisde in 1449 naar Utrecht. Hier werk-

te hij als illuminator en decoreerde hij veel 

getijdenboeken met de mooiste miniaturen. 

Dit waren boeken die vorsten en adel, en 

later ook rijk geworden burgers, gebruikten 

voor hun privédevotie. Hij deed dit kenne-

lijk zo goed dat hij vier jaar later naar Brugge 

verhuisde, het centrum in De Nederlanden 

van boekproductie en rijke, katholieke op-

drachtgevers. Hij zou uitgroeien tot een van 

de belangrijkste boekverluchters van zijn tijd 

en werkte mee aan wereldberoemde boeken 

zoals voor Philips de Goede en Catharina van 

Kleef. Deze boeken bevinden zich in de be-

roemdste musea ter wereld. Uit het feit dat 

op 19 juni 1481 een mis te zijner gedachtenis 

werd opgedragen blijkt dat Willem Vrelant 

voor die datum overleden was.  

J.J.

Vroeger en Nu

Vreeland nu

Religieuze kunst

Tien vuilniszakken rommel was de opbrengst 

van de schoonmaakactie die Margret van 

Galen organiseerde op 14 oktober naar aan-

leiding van de wereldwijde campagne ‘Time 

for trash global’. In de volgende Vreelandbode 

meer hierover.

‘Time for trash global’

Religieuze kunst

Vroeger en Nu
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De jaarlijkse voetbalderby Loenen-Vreeland 

is dit keer gewonnen door Loenen met 4-2. 

De beide dorpen wisselen elkaar mooi af in 

wie de wisselbeker een jaar mag bezitten!

Professionals 
voor tijdelijk met 
de kwaliteiten 
voor vast op uw
marketingafdeling  

De top op elk niveau 

Amsterdam - Eindhoven    www.sms-intermediair.nl 

Chris Witteveen 06 - 54 34 00 00

Loenen wint voetbalderby

Bart de Veer is al vanaf zijn jonge 

jeugd een fervent fietscrosser en doet 

al jaren mee met nationale cyclocross 

wedstrijden, waar hij hoge ogen gooit. 

Zo werd hij begin oktober eerste bij de 

veldrit van Gouda en de dag ervoor 

derde bij de veldrit van Montfoort. 

Gefeliciteerd Bart!

Onze dorpsgenote Hanneke Wolff –Rierink 

is begin oktober op het jaarcongres van de 

Federatie Financieel Planners (FFP) in Nieu-

wegein gekroond tot financieel planner van 

2018. Hanneke heeft een eigen bedrijf, Fio-

rino Financial Planning. Zo’n prestigieuze ti-

tel brengt natuurlijk volop persaandacht met 

zich mee, dus onlangs verschenen er inter-

views met haar in het FD en in de Telegraaf. 

Van harte proficiat!             Foto: Raphael Drent

Hanneke Wolff ‘Financieel planner 
van het jaar’

Niels Greefhorst is tegenwoordig kok bij 

restaurant De Mosselbank in Philippine 

(Zeeland). Hij won onlangs de prestigieuze 

koksprijs Het glazen Kalf 2018 bij Gastvrij 

Rotterdam. De jury koos hem unaniem tot 

winnaar van deze wedstrijd, waarbij jonge 

kooktalenten met ingrediënten uit een mys-

terybox in 1,5 uur een maaltijd moeten berei-

den. Niels wist de jury te overtuigen door de 

juiste cuison en juiste bereidingstechnieken, 

presentatie en passende garnituur. Gefelici-

teerd Niels!

Niels Greefhorst wint kokswedstrijd

Bart de Veer crosst 
de winter door


