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Sinds maart 2015 prijkt een pakkende cartoon ontsproten uit het 
creatieve brein van Vincent Limburg op de voorpagina van de 
Vreelandbode. Simpelweg gebrek aan tijd is de reden waarom 
hij heeft besloten te stoppen. Dat vinden we heel jammer maar 
begrijpen het. Dank je wel Vincent voor alle jaren dat je trouw, 
een heerlijke gevatte gedachtenkronkel op papier wist te zetten. 
Maar wie gaat deze plek nu invullen? Mailt u ons? 
Verder schiet het in ons vredige dorp alle kanten op deze no-
vembermaand! Zo ook in deze editie waarin wij de balans tussen 
alles zo goed mogelijk trachten weer te geven. Want gaan we fijn 
‘zen’ bij de warme haard de mooie interviews lezen over nieuwe, 
oudere en terugkerende inwoners van Vreeland? Of toch liever 
naar een herfstconcert misschien? Gaan we ons alvast voorberei-
den en verheugen op Sinterklaas en de Kerstmarkt? Of moeten 
we ons vooral druk maken over de toekomst van de N201? Tja, 
het is eigenlijk net als het leven; combineren en keuzes maken 
maar ook de balans tussen in- en ontspanning zoveel mogelijk 
nastreven, nietwaar? Nou ja, misschien eerst maar lekker lezen 
en maak de balans dan zelf op!
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Kort na het vertrek van de Sint wordt Vreeland 
weer omgetoverd tot een sfeervol kerstdorp. Dit 
jaar is de Vreelandse Kerstmarkt op zaterdag 8 
december. Vanaf 15.30 uur zijn bezoekers wel-
kom en staan de kraamhouders klaar met wat 
lekkers te eten en drinken, kerstcadeautjes en 
nog veel meer. Kortom, het belooft weer een 
ouderwets gezellige middag en avond te wor-
den. Dus reserveer 8 december a.s. vast in uw 
agenda!

Voor elk wat wils
Zoals gebruikelijk zijn er tal van gezel-
lige en goed gevulde kramen verspreid over 
de Breedstraat en Duinkerken. En of u nu 
komt voor het doen van kerstinkopen of 
voor een gezellig hapje en een drankje, op de 
Vreelandse Kerstmarkt is er voor elk wat wils! 
Er zijn namelijk volop kramen met warme en 
koude versnaperingen, maar u kunt ook heel 
goed slagen bij de kramen met speelgoed, 
(kinder)kleding, kerstversiering, woonacces-

soires, sieraden, cho-
colaatjes of olijfolie. 

Traditioneel 
Tradionele onder-
delen op deze Kerst-
markt zijn de kerst-
man en zijn ren-
dier, exposities van 
Vreelandse kunste-
naars, kerstversiering knutselen voor kinde-
ren en overal sfeervolle muziek. En natuurlijk 
worden er ook dit jaar weer kerstbomen ver-
kocht op een centrale plek bij de brug.

Handig om te weten
De Vreelandse Kerstmarkt op zaterdag 8 de-
cember a.s. is geopend van 15.30 tot 19.30 
uur en vindt plaats in de Breedstraat en op 
Duinkerken. Toegang is gratis en parkeren 
kan op het Sperwerveld aan het begin van het 
dorp. www.kerstmarktvreeland.nl.

Ouderwets genieten op de
Vreelandse Kerstmarkt

De ontwikkelingen rond de N201 stonden 
vorige week bij twee belangrijke bijeenkom-
sten centraal, in Loenen en in Vreeland. Op 5 
november hadden de dorpsraden van Loenen 
en Vreeland een informatieavond georgani-
seerd over de plannen voor de N201. Arie 
Vijfhuizen, projectmanager in opdracht van 
provincie Utrecht, legde de mogelijke oplos-
singen uit en het proces waarmee tot een be-
sluit wordt gekomen. Er zijn vier opties voor-
gesteld, denkrichtingen genoemd. Iedere 
denkrichting is vervolgens opgebouwd met 
zogenoemde bouwstenen. De verschillende 
bouwstenen zijn onder andere een (4-baans) 
aquaduct bij Vreeland (waarvoor huizen ge-
sloopt zullen moeten worden), een treinsta-
tion bij Loenersloot of een waterbus over het 
Amsterdam-Rijnkanaal. De per denkrich-
ting genoemde kosten zijn de kosten zonder 
de bouwstenen. 

Denkrichting 1 is de aanleg van een snelweg 
met 2x2 rijbanen, waar 100 km/uur wordt ge-
reden, tussen de A4 en de A27. Alle kruisingen 
van deze weg worden ongelijk, dat wil zeggen 

met viaducten of fly-overs. En er komt een weg 
naast voor agrarisch/langzaam verkeer, plus 
een fietspad en twee sloten. Totale breedte: 53 
meter. Kosten: 1,1 miljard euro.

Bij denkrichting 2 wordt er een 80 km/uur-
weg van 2x2 rijbanen aangelegd van Uithoorn 
tot Vreeland. Kosten: 942 miljoen euro.
Bij deze beide denkrichtingen wordt een extra 
brug over het Amsterdam-Rijnkanaal aange-
legd en een vierbaans aquaduct bij Vreeland. 

Lees verder op pagina 3

Wat wordt de toekomst van de N201?

De intocht van Sinterklaas is
 24 november om 16.00 uur. 
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Colofon

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 www.dorpshuis.nl
dorpshuisvreeland@live.nl
Peuterspeelzaal Vechtkroost
Niftarlakelaan 3, 3633 CA Vreeland
tel.: 0294-234556
e-mail: mail@vechtkroost.nl 
CSV Ridderhof
Niftarlakelaan 7, 3633 CA Vreeland
tel.: 0294-233395
e-mail: info@csvridderhof.nl 
Bibliotheek Loenen
Doude van Troostwijkplein 47 Loenen
tel.: 0294-234285 www.bibliotheekavv.nl
Open van 07.00 uur tot 20.00 uur. 
Onze service-uren zijn op ma, di, woe, van 
13.00-17.00 uur, vrijdag van 13.00-20.00 uur 
en op zaterdag van 11.00-15.00 uur.

Belangrijke telefoon-
nummers en adressen

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
17 nov.  Oud papier ophalen
20 nov. Buurtkamer, Dorpshuis, 10.00 uur
24 nov.  Intocht Sinterklaas, 16.00 uur
25 nov.  Concert Vree(md)land, Oost ontmoet  
 West, Grote Kerk, 16.00 uur
27 nov.  Buurtkamer, Dorpshuis, 10.00 uur
4 dec. Lezing Kees Beelaerts bij Buurtkamer,  
 Dorpshuis, 10.00 uur
5 dec. Workshop zijden kerstbloemen, 
 Dorpshuis, 10.00 uur 
6 dec. Eerste repetitie ad hoc koor 
 Kerstnachtdienst
8 dec. Kerstmarkt, 15.30-19.30 uur
11 dec.  Buurtkamer, Dorpshuis, 10.00 uur
13 dec.  Lezing Muziek in vroeger tijden,  
 Dorpshuis, 20.00 uur
15 dec. Oud Papier ophalen
15 dec. Winterconcert OrVeo/Poldermodellen,  
 Ludgeruskerk Loenen, 20.00 uur
18 dec.  Buurtkamer, Dorpshuis, 10.00 uur
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18 nov.  10.00  ds Schorren             
25 nov.    10.00  ds Tacken
2 dec. 1e advent  10.00  dhr Flantua
9 dec.  2e advent  10.00  mevr Aarsen
16 dec.  3e advent             10.00  de heer Stoll

Kerkdiensten
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Hi, Ik ben Pien Reijnen, 16 jaar en woon al 
heel mijn leven in Vreeland.  Voor alle nieu-
we (en natuurlijke alle andere) dorpsgeno-
ten wilde ik even laten weten dat, als u een 
oppas zoekt, u mij altijd een appje kunt stu-
ren! Ik vind het namelijk heel leuk om op te 
passen. Groetjes, Pien Reijnen, 06 46133077.

Vechtzooitje



 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,
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Vervolg van pagina 1
Over de versmalling richting Hilversum die 
voor problemen op gebied van milieu en ver-
keer gaat zorgen richting Hilversum is niet 
gesproken, de aanzuigende werking van een 
nieuwe snelweg (wat de N201 dan zou wor-
den) is wel genoemd. 

Bij denkrichting 3 blijft de weg grotendeels 
zoals het is, met aanpak van de knelpunten. 
Vreeland wordt als knelpunt gezien. Bij deze 
optie is het nog lang niet duidelijk welke aan-
passingen worden gemaakt, als voorbeeld is 
genoemd een weg met 2x2 rijbanen of een 
vierbaans aquaduct ter hoogte van Vreeland. 
Kosten: 412 miljoen euro.       

Bij denkrichting 4 wordt de weg ‘afgewaar-
deerd’, dus minder aantrekkelijk gemaakt 
voor doorgaand verkeer: afsluitingen, vertra-
gende onderdelen in de weg en een maximum 
snelheid van 60 km/uur. Kosten: 230 miljoen 
euro.
Van de vier denkrichtingen zijn de verschil-
lende mogelijke bouwstenen nog niet verder 
onderzocht. Het is dus van alle bouwstenen 
nog niet bekend wat voor impact ze hebben of 
in hoeverre het ook een daadwerkelijke oplos-
sing biedt. 
De avond was goed bezocht door zo’n 160 be-
woners van Loenen, Vreeland en Loenersloot, 
diverse gemeenteraadsleden en vertegen-
woordigers van de dorpsraden. Er kwamen 
veel en heftige reacties vanuit het publiek, met 
name over het nut en de noodzaak van derge-
lijke kostbare en ingrijpende maatregelen, het 
ontbreken van diepgaande informatie over de 
bouwstenen en over de wijze hoe het proces tot 
nu toe verlopen is. Ook waren er veel vragen 
over de gevolgen voor de luchtkwaliteit en de 
leefbaarheid en over duurzame oplossingen, 
onder andere beter openbaar vervoer. Voor 
velen was het feit dat een enquête onder de 
weggebruikers was gehouden een volslagen 
verrassing.

Snelle besluitvorming
Opvallend is dat de besluitvorming nu heel 
snel gaat. Deze vier denkrichtingen en de 
schetsontwerpen met kosten-baten analyse 
zijn dezelfde week nog in een stuurgroep van 
de provincie en gemeente Stichtse Vecht be-
sproken, in december wordt het voorstel aan 
Gedeputeerde Staten voorgelegd en in febru-
ari aan Provinciale Staten. Eind 2019 wordt 

een definitief besluit genomen. Goed om te 
weten is dat het bedrijfsleven een stem heeft in 
de besluitvorming, en dat deze partij vanwege 
economisch belang waarschijnlijk zal pleiten 
voor denkrichting 1. 

Dorpsraad en N201
Vrijdagavond 8 november stond de avond van 
onze eigen Dorpsraad ook in het teken van de 
provinciale plannen rondom de N201. Doel 
was om zoveel mogelijk consensus binnen 
de Vreelandse bevolking te krijgen, zodat de 
Dorpsraad ook echt als vertegenwoordiging 
van Vreeland de besprekingen met Provincie 
en gemeente kan voortzetten. 
De bijeenkomst startte met een korte uitleg 
over de aanleiding van al deze plannen; de fi-
levorming op de N201 tijdens de spits en de 
gevaarlijke situatie op de A2 door de slechte 
doorstroming. Na een korte uitleg over de vier 
denkrichtingen, kregen de ongeveer 100 be-
zoekers in het dorpshuis de gelegenheid om te 
reageren op alle plannen. Er werden kritische 
vragen gesteld over het proces en waarom er 
nog niet meer onderzoek is gedaan naar bij-
voorbeeld de impact op de natuur en de uit-
stoot van fijnstof. Maar er werden vooral idee-
en aangedragen die niet in de vier denkrich-
tingen zijn opgenomen, maar wat Vreeland 
betreft wel de moeite waard zijn van het on-
derzoeken. Er werden opmerkingen gemaakt 
over het verbeteren van het openbaar vervoer, 
het bevorderen van de doorstroom met roton-
des of het onaantrekkelijk maken van de N201.
Een hele voorzichtige stemming leerde dat 
de meerderheid van de aanwezigen tegen 
verbreding van de N201 is maar dat er ook 
Vreelanders zijn die een verbeterde door-
stroom graag zouden zien.

Meerdere keren benadrukte de dorpsraad dat 
het van belang is dat wij onze mening en idee-
en uiten. De komende tijd richt de dorpsraad 
zich op het indienen van de visie van Vreeland 
die zij gaan opstellen op basis van alle input 
van vrijdag en het starten van de lobby om het 
proces te vertragen zodat er meer tijd is om 
onder andere haalbaarheidsstudies van de vier 
denkrichtingen te doen. De bijeenkomst werd 
afgesloten met de complimenten en een grote 
dank aan onze dorpsraad voor hun inzet en 
betrokkenheid. 

In het bericht van de Dorpsraad leest u over de 
mogelijkheden voor opmerkingen en inspraak. 

Wat wordt de toekomst van de N201?
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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 geopend voor een 
“ongedwongen en sfeervol” kerstdiner 

met familie en vrienden in je eigen dorp!
(de wintermaanden op maandag 

en dinsdag gesloten)

Vraag ons naar de mogelijkheden op 
0294230230 | info@lokaalzuid.nl

10 jaar De Vreelandbode

Dit jaar werd er voor het eerst op 
de tweede zaterdag van oktober een 
wereldwijde schoonmaakdag geor-
ganiseerd, #TimeForTrashGlobal, 
een initiatief van Het Jane Goodall 
Instituut. Vrijdagavond 12 oktober 
23.00 uur onze tijd begonnen men-
sen in Australië met het opruimen 
van zwerfafval en die actie ging 24 
uur lang de hele wereld over! Zo 
was Vreeland zaterdag 13 oktober 
om 10.00 uur aan de beurt. Tien 
Vreelanders verspreidden zich door 
Vreeland om flesjes, plastic, blikjes, papier 
en peuken op te rapen. De gemeente had ons 
voorzien van prikkers, hesjes en vuilniszak-
ken. Buren die zaterdags niet konden, maak-
ten hun eigen buurtje of straat op een ander 
moment schoon. Toen we na 1,5 uur prikken 
bij Pannenkoeken Restaurant Noord-Brabant 
verzamelden, waren onze vuilniszakken toch 
aardig gevuld. Dat kwam ook door de ont-
zettend grote hoeveelheid zwerfafval (plastic 
handschoenen!) op het BP terrein. Als dank 
voor het schoon houden van ons dorp bood 
Noord-Brabant ons koffie en thee aan, wat 
zeer gewaardeerd werd! 
Over het algemeen valt het in Vreeland met 
de troep op straat wel mee. Dat komt o.a. 
omdat aardig wat Vreelanders al zwerfafval 
opruimen tijdens een wandeling of als ze de 
hond uitlaten. Top! Wat wel opviel, is het ont-
zettend grote aantal peuken op straat. Kleine, 
lastig te verwijderen filters, die schadelijk zijn 
voor het milieu. Filters zijn van kunststof en 
kunststof vergaat niet. Dat moet verweren, 
iets dat mogelijk 10 jaar duurt. Wist je dat 1 
peuk die in een rioolput terecht komt, wel 500 

liter water kan vervuilen? En daarmee schade 
aan flora en fauna veroorzaakt? Daarom het 
verzoek aan rokers om hun filter niet op straat 
te gooien maar mee te nemen en in de prullen-
bak te gooien. Nou ja, aan iedereen natuurlijk 
het verzoek om geen rotzooi op straat achter 
te laten maar in de prullenbak te doen. Zodat 
zo’n zwerfafval-opruimdag overbodig wordt.
In november vraagt Het Jane Goodall Insti-
tuut aandacht voor een duurzame levensstijl 
via #NoWasteNovember. Probeer de hele 
maand zo min mogelijk afval te creëren en zo 
min mogelijk energie te verspillen. Pak de fiets 
i.p.v de auto, drink kraanwater i.p.v. gebotteld 
water, repareer een lekkende kraan, gebruik 
geen wegwerpbestek, plastic zakken of boter-
hamzakjes maar herbruikbare middelen en 
materialen, etc. etc. En dan niet alleen in no-
vember natuurlijk maar maak er een gewoon-
te van. Een betere wereld begint bij jezelf. Doe 
jij ook mee?
Meer info: https://www.janegoodall.nl/; 
https://www.facebook.com/TimeForTrash-
Global; https://www.facebook.com/NoWas-
teNovember

Wereldwijde schoonmaakactie, ook in 
Vreeland

De notenboom in de achtertuin van Ietje van 
den Born gaf dit jaar een zeer overvloedige 
oogst, liefst 4907 vruchten. De boom is 40 
jaar geleden geplant door Henk en Ietje toen 
zij aan de Voorstraat kwamen wonen. Van 
jaar tot jaar houdt Ietje nauwkeurig bij hoe-
veel noten er uit de boom vallen. Zoals het 
met een goede notenboom betaamt, neemt 
met het stijgen van zijn leeftijd ook de pro-
ductie toe. De mooie zomer en herfst van 
2018 hebben gezorgd voor een recordop-
brengst. De noten wegen gemiddeld 10 gram 
en dat betekent dit jaar 50 kilo van 1 boom.
Het geregeld eten van walnoten is uiterst ge-
zond, meer speciaal voor de goede werking 
van hersens en darmen. Gezondheidsgoe-
roes en de Hersenstichting adviseren dage-

lijks elke dag 6 tot 8 walnoten te eten. Ietje 
volgt dat advies al jaren op; geen wonder dus 
at zij nog zo helder en vief is.
Door deze oogstrecord bekend te maken in 
de Vreelandbode is Ietje bang dat dorpsge-
noten haar gaan smeken om een zak noten. 
Begrijpelijk, maar helaas moet zij die teleur-
stellen. Naast haar eigen verbruik vormt 
haar uitgebreide familie dankbare  afnemers. 
Enkele bevoorrechte Vreelanders behoren 
ook wel tot haar klanten.
Tenslotte goed om te weten: van de walno-
ten die de Nederlanders jaarlijks consume-
ren is slechts 1 %  biologisch. Begrijpelijk dat 
Ietje trots is op haar gezonde  notenboom, 
die wel 100 jaar kan worden..

Wiel Broex

Lezers schrijven
Record ‘Walnoten rapen’

Woensdag 5 december om 10 uur geeft Ge-
orgine van Aalst-Reuchlin, die sinds kort in 
Vreeland woont, een demonstratie van het 
maken van een kerststuk met zijden bloemen 
in het Dorpshuis. Zelf een kerststuk maken 

kan ook. Dit kan na afloop tegen kostprijs 
van de zijden bloemen worden meegeno-
men. 
De opbrengst gaat naar een goed doel, het 
Nickyfonds. Aanmelden op 06-22807313.

Demonstratie zijden bloemen kerststuk
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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
+�+�+

In 1975 kocht Hans Swelheim zijn buiten-
plaats Slotzigt. “De aankoop was een impuls. 
Ik wist eigenlijk niet precies wat ik kocht 
maar ik zocht een groot huis voor twee gezin-
nen en mijn bedrijf. Dit huis had ik toevallig 
in de Telegraaf te koop zien staan. Ik kende 
de makelaar en heb binnen een dag beslist. 
Pas later ben ik gaan ontdekken wat een fan-
tastische plek dit is.” De impulsieve aankoop 
staat in groot contrast met de zorgvuldigheid 
waarmee Hans Slotzigt onderhouden heeft. 
Hij noemt het een levenswerk. “Ik ben altijd 
met Slotzigt bezig maar ik heb dat nooit als 
een last ervaren. Ik vind alles wat met het huis 
te maken heeft leuk.”

38 Jaar met Delphine
Twee jaar later leerde Hans zijn Delphine ken-
nen. Tot haar overlijden in 2016 was het huis 
met zijn 22 kamers vol in gebruik. Het huis 
ademt nog steeds Delphine: de inrichting is 
van haar met veel mintgroen, wit en blauwtin-
ten. De dolfijnen op het dak aan de voorzijde 
zijn een eerbetoon aan haar.
De hele, mooie, lange zomer heeft Hans voor 
een deel doorgebracht op zijn bordesje aan de 
voorzijde. Vaak zag je mensen aanschuiven, 
even kletsen met Hans. Ja, Hans houdt van 
gezelligheid. Delphine wilde nog wel eens iets 
van privacy maar wat Hans betreft is iedereen 
welkom. Nog altijd worden er vijf apparte-
menten verhuurd, komen er kinderen uit het 
dorp vragen of ze mogen zwemmen of tennis-
sen en ook vrienden maken gebruik van de 
tennisbaan. De traditie van grote feesten wordt 
nu door zijn kinderen overgenomen tot groot 
genoegen van Hans.

Onderhoud
Op mijn vraag wat Hans nu het leukste aan 
wonen op Slotzigt vindt, komt verrassend 
genoeg het antwoord dat er altijd ‘reuring’ is. 
“Ik ben hier nooit alleen. Iedere dag lopen er 
wel twee, drie mensen rond die bezig zijn met 
huis en tuin. Ieder jaar laat ik een ander deel 
van het huis schilderen. En er zijn bijvoor-
beeld net twee nieuwe daken vervangen. Het 
is veelal werk voor specialisten hoewel er ook 
een hele ploeg is van mensen die al jarenlang 
een handje meehelpen.” Hans heeft ook  bij-
zondere ideeën om zijn Slotzigt te verfraaien. 
Zo haalde hij eens een oude druivenkas uit het 
Westland toen daar de druiventeelt in het slop 
zat. Hij mocht hem gratis meenemen maar het 
was dan ook niet meer dan een roestig ijzeren 
skelet. Met vrienden restaureerde hij de enor-
me kas en sindsdien zaait hij in januari al de 
eerste groenten uit. Fruit, groenten, kruiden 
en bloemen komen uit eigen tuin. Hij heeft een 

tennisbaan, een vijver en een zwembad laten 
aanleggen en in de Vecht ligt De Jan. Aan alles 
kleeft een verhaal waar Hans boeiend over kan 
vertellen.

Op beukenjacht
Niet alleen zijn huis is een monument, ook 
zijn tuin valt onder officieel natuurschoon. 
Zo staat er een enorme grote rode beuk achter 
het huis. Met de mededeling dat dit misschien 
wel de grootste beuk van de provincie Utrecht 
was nam hij geen genoegen. Waarom niet van 
Nederland en dus ging hij met een vriendin op 
beukenjacht. Hij heeft wel een dikkere beuk 
gevonden maar die was maar half zo hoog en 
er was geen enkele beuk aantoonbaar ouder 
dan die van hem. Het gaat met de 280 jaar 
oude beuk niet zo goed en de beukenjacht was 
eigenlijk een verkapte zoektocht naar de beste 
bomendokter. Die werd gevonden en de afge-
lopen twee jaar heeft de boom veel aandacht 
gekregen. Zo is met enorme kabels zijn trek-
kracht gemeten om te kijken of hij nog stevig 
staat. Dat viel gelukkig mee. Daarna is er een 
soort scan van de binnenkant van de boom 
gemaakt en daaruit bleek dat de boom ‘in zijn 
nadagen’ verkeert. Parasieten zijn de boosdoe-
ners. En daar is maar één remedie tegen: een 
optimale verzorging. En dus werd de boom 
met een hoogwerker van 35 meter gesnoeid, 
weg met dat dooie hout. En de grond rondom 
de beuk werd speciaal bemest. In 200 voorge-
boorde gaten werd  zo’n 1600 kilo mest in de 
bodem geïnjecteerd. Kosten nog moeite heeft 
Hans de afgelopen twee jaar bespaard maar 
over de levensduur van de beuk worden geen 
uitspraken gedaan. “Als hij mij maar over-
leeft”, zegt Hans lachend.                                R.B.                                                                                            

Met hart & ziel:
Hans Swelheim

Winterconcert OrVeO & Poldermodellen 
Op zaterdag 15 december om 20.00 uur vindt 
er in de Ludgeruskerk op de Margrietlaan te 
Loenen aan de Vecht een unieke samenwerking 
plaats.

Het orkest van Muziekvereniging OrVeO en 
het Projectkoor De Poldermodellen geven 
dan een gezamenlijk Winterconcert. Samen 
trakteren zij u op mooie muziek die u direct 

in winter- en kerststemming zal brengen. De 
kaarten kosten 10 euro per stuk. Hiervoor 
krijgt u een mooi concert en gratis koffie of 
thee in de pauze. 
Vanaf 21 november kunt u kaarten in de voor-
verkoop bestellen via WinterconcertLoenen@
gmail.com. Vanaf 1 december zijn de kaarten 
verkrijgbaar bij diverse verkoopadressen. In 
Vreeland is dat bij Belleza Haarmode.
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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

Vanaf zaterdag 1 december verkopen wij: 
diverse soorten grote en kleine bomen, 

met of zonder kluit, in potten, 
groene takken en kruizen. 

Open ma-za van 9.00-19.00 uur.
Boerderij de Horst, Middenweg 32, 

Nederhorst den Berg

Molendijk 2 | 3632 EN Loenen aan de Vecht | quintalisque.com

Muziek vanuit het onderbewuste 
Bijzonder bansuri-concert in de Grote Kerk
Als meisje zong Julia Ohrmann in 
het kerkkoor met haar vader, moe-
der en zus. Ze heeft er fijne herin-
neringen aan, het zingen in het koor 
gaf de kleine Julia een gevoel van ge-
borgenheid. “Muziek was voor onze 
familie altijd heel belangrijk. Mijn 
overgrootmoeder speelde prachtig 
piano, ze kreeg les van de wereldbe-
roemde pianist Walter Gieseking.” 
In die tijd was dat ongewoon voor 
een meisje, maar Ohrmanns over-
grootmoeder was begaafd, daarom 
wilde de meesterpianist haar als 
leerling. Julia Ohrmann erfde niet alleen haar 
bladmuziek, maar ook haar muzikale talent. 
Zij begon als kind met pianolessen en niet lang 
daarna ook met de dwarsfluit. 

Van Parijs via India naar Rotterdam
Haar liefde voor muziek en zin in avontuur 
brachten Julia Ohrmann als jonge student 
naar Parijs, waar zij muziekwetenschappen 
ging studeren aan de Sorbonne. “Ik speelde 
allerlei verschillende muziekstijlen in die tijd, 
was geïnteresseerd in traditionele muziek, im-
provisatie en Braziliaanse muziek. Op een dag 
leende bevriende jazzmusici mij een CD met 
Indiase fluitmuziek. Ik raakte meteen gefasci-
neerd door de magische klanken en de medita-
tieve sfeer van de bansuri (Indiase fluit) die ik 
toen voor het eerst hoorde en wist meteen dat 
ik bansuri wilde leren spelen.”
Die intuïtieve keuze bracht Julia via India naar 
Nederland, waar zij een leven opbouwde als 
musicus en muziekdocent op basisscholen. In 
India kreeg zij les van bansuri grootmeester 
Pandit H. Chausaria, die ook in Rotterdam les 
gaf aan Codarts, het enige conservatorium in 
Europa waar wereldmuziek wordt onderwe-
zen. 

Wiskundige grondpatronen
Tijdens het concert in de Grote Kerk zal Julia 
Ohrmann een programma spelen met Peter 
Prommel en andere musici met wie zij al eer-

der samenspeelde. In het programma zullen zij 
improviseren vanuit de traditionele muziek-
stijlen uit India en het westen. Julia Ohrmann: 
“De Indiase bansuri-muziek en de westerse 
barokmuziek vinden elkaar in de wiskundige 
grondpatronen waarop beide muziektradities 
zijn gebaseerd. De Indiase bansuri muzikan-
ten maakten deel uit van de hofhoudingen van 
de oude Indiase Moghuls, de vorsten die kun-
stenaars en wetenschappers in hun entourage 
verzamelden. Zij hadden een grote nieuws-
gierigheid naar kennis en door een podium 
te bieden aan dichters, musici, schrijvers en 
wiskundigen, konden zij vanuit die verschil-
lende disciplines reflecteren op de grote vra-
gen van het leven: de liefde, de natuur en de 
vraag waarom wij op aarde zijn.”

Kinderen welkom
Kinderen zijn zeer welkom bij het concert. “Bij 
mijn lessen op de basisschool waar ik docent 
ben, gebruik ik technieken die ik in India leer-
de. Ik leer de kinderen om eerst te luisteren. 
Met luisterspelletjes leer ik ze dat voor de mu-
ziek de stilte komt en dat je door stil te zijn, je 
je innerlijke ritme kunt voelen. Alle kinderen 
hebben gevoel voor ritme en kinderen zijn al-
tijd heel nieuwsgierig naar muziek.”
Zondag 25 november, kaartjes aan de deur a 
€ 15,- per persoon inclusief hapje en drankje 
na afloop. Kinderen gratis. Het concert is van 
16.00 tot 17.00 uur.

Aan het aardige stukje in de Vreelandbode 
van september j.l. over het Brughuis zou 
ik nog iets toe willen voegen. Het later ge-
bouwde 2e Brughuis op de westoever vind ik 
even karakteristiek en fraai als het Brughuis 
op de oostoever. Het is niet alleen een ont-
werp in de stijl van Dudok, het is meer. Het 
is een ontwerp van architect Robert Magnee, 
eerst een leerling en later  de belangrijke me-
dewerker en partner in het bureau Dudok & 
Magnee. Hij heeft een heel groot aandeel ge-
had in de ontwerpen van de naoorlogse pro-
jecten die door dit bureau zijn gerealiseerd. 
Het vakmanschap van architect Magnee is 
helaas ondergesneeuwd onder de roem van 

de grote meester Dudok. Op Google en Wi-
kipedia is er weinig documentatie over hem 
te vinden, dat is jammer. 

De brug is een Rijksmonument. Het schil-
derwerk van de brug is achterstallig, in 
een foute kleur blauw. Eigenaar Provincie 
Utrecht: het is een Rijksmonument, doe er 
wat aan! Graag een opfrisbeurt en dan weer 
helemaal in de originele bijna witte kleur.  
Zie Vreeland vroeger. Ondanks een onge-
wisse toekomst bij mogelijke wijzigingen 
van de N201: voorlopig is deze brug nog niet 
weg.

Hans Jans

Lezers schrijven
‘Vreeland vroeger, Vreeland nu’,
het Brughuis bij de provinciale weg.

 Houd 
 Vreeland 
 mooi!
Word lid van de DORPSRAAD  www.dorpsraadvreeland.nl 
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16 november: 
 Hermitage Classic Beauty
08 december: 
 Taarten bakken

De Vreelandbode 10 jaar 

THEO SCHUMACHER     .NL

MEESTERSCHILDER

Tel. 0294 - 23 09 61
+�+�+

Nieuwe buren 
Vol enthousiasme en passie vertel-
len kersverse Vreelanders Paul van 
Schaïk en Anne Hoogendam over 
hun pas verbouwde huis aan de 
Otto van Schonauwenstraat. 

Alhoewel, kersverse... 
Anne (27) is hier geboren, aan de 
Gijsbrecht van Amstelstraat en heeft 
tot haar 11e aan de Raadhuislaan 
gewoond! Ze heeft heel veel goede 
herinneringen aan de tijd dat ze 
met de vele buurkinderen op het 
Lindenplein met elkaar speelden. Na Vreeland 
woont ze in Loenen en doorloopt de havo op 
het Comenius College in Hilversum. Voor haar 
studie Media, Informatie en Communicatie 
verhuist Anne naar Amsterdam. 
Paul (33) is geboren en getogen in Bergen op 
Zoom en woont vanaf zijn 18e in Rotterdam 
waar hij Management Economie en Recht stu-
deert. 
Paul en Anne hebben elkaar leren kennen op 
‘Zeilcentrum De Wijde Aa’ waar zij beiden 
zeilles hebben gegeven aan jonge kinderen. 
Sinds 7 jaar zijn zij nu samen en na 5 jaar trekt 
Paul bij Anne in aan de Wilhelminastraat 
in Amsterdam. Terwijl de huizenmarkt in 
Amsterdam behoorlijk overspannen raakt, 
denken Paul en Anne aan verhuizen. Omdat 
Anne droomt van een gezinsleven in de 
Vechtstreek en Paul deze liefde goed begrijpt, 
worden er meerdere huizen in deze omgeving 
bekeken en bezocht. Het is Paul die Anne er 
uiteindelijk van overtuigt dat het huis aan de 
Otto van Schonauwenstraat hun droomhuis 
kan worden. De sleutel kregen ze in februari 
van dit jaar en op 3 juni is het stel naar een nog 

redelijke bouwkeet verhuisd. Terwijl iedereen 
genoot van de prachtige zomer, hebben zij ie-
der vrij moment aan hun huis geklust. Maar 
nu is het bijna af en genieten ze in hun vrije tijd 
volop van hun huis. 
Paul werkt als consultant en trainer bij Bureau 
Tromp door heel Nederland en helpt verschil-
lende organisaties zoals ziekenhuizen of tele-
combureau’s met het opnieuw inrichten van 
werkprocessen. Anne reist voor haar werk als 
redacteur en itemregisseur bij de tv-program-
ma’s Koffietijd en 5 Uur Live ook door heel 
Nederland waar zij mensen met bijzondere en 
grappige verhalen interviewt. 
Momenteel zijn ze nog niet echt in de gelegen-
heid geweest veel in Vreeland te zijn, maar ze 
kijken er erg naar uit om een sociaal leven in 
Vreeland op te bouwen. 
Voor Anne voelt Vreeland weer als thuisko-
men en ook Paul begint zijn draai te vinden. 
Ontzettend toevallig is een oude vriend uit 
Bergen op Zoom ook in Vreeland komen wo-
nen. Samen hebben zij zich aangemeld voor 
twee moestuintjes aan de Singel en zijn zij zelfs 
al lid geworden van de Dorpsraad!           W.T.

“De plannen voor de aanpak van de N201 
bevinden zich in een snelkookpan.” En “Niks 
doen is geen optie.” Zo zei de projectleider 
N201 van de Provincie Utrecht tijdens de 
laatste wikken&wegen sessie. 

Er gaat dus sowieso iets veranderen aan de weg. 
Van de vier scenario’s die de afgelopen tijd zijn 
besproken en onderzocht wordt 
er nog deze maand één gekozen 
en voorgelegd aan het Provincie 
bestuur. Over dit plan zal op 18 
januari 2019 gedebatteerd worden 
in de Provinciale Staten. Dan is er 
ook de mogelijkheid tot inspraak 
voor bewoners en betrokkenen. Dit wordt dus 
ook voor ons als Vreeland een moment om 
onze mening te geven over dat plan! De toe-
komst van de N201 is belangrijk voor Vreeland 
en de Dorpsraad is daarom betrokken bij het 
proces. We staan hierover ook in nauw contact 

met het gemeentebestuur. We zullen de ko-
mende weken verder gaan peilen wat de inwo-
ners van Vreeland van het plan vinden. U kunt 
ons natuurlijk ook zelf benaderen met vragen 
of opmerkingen: info@dorpsraadvreeland.nl.
Verder hebben we met het gemeentebestuur 
gesproken over het nieuwe afval inzamelen. 
We hebben drie alternatieve ondergrondse 

locaties voorgesteld in plaats van 
de bovengrondse containers bij de 
muziektent zoals die nu staan inge-
tekend. Onder andere bij de krui-
sing Bergseweg en Vossenlaan. De 
gemeente gaat die alternatieven nu 
bestuderen.

En dan nog nieuws over de gymzaal, die zal vol-
ledig worden gerenoveerd. De gemeente gaat 
in de eerste maanden van 2019 op zoek naar 
een aannemer en daarna wordt duidelijk wan-
neer de werkzaamheden precies zullen plaats-
vinden.

Bericht van de Dorpsraad

Bericht 
van de 

Dorpsraad

In de historische stijlkamers van kasteel Nijen-
rode hangen bijzondere schilderijen met onder 
andere portretten van vroegere bewoners uit de 
17de en 18de eeuw. Het kasteel is niet openbaar 
toegankelijk, maar ter gelegenheid van de ten-

toonstelling ‘Nijenrode op ooghoogte’ die mo-
menteel in het Vecht-streekmuseum te zien is, 
is het kasteel op enkele dagen dit jaar te bezoe-
ken. Grijp deze bijzondere kans en reserveer 
een tijdsslot op www.vechtstreekmuseum.nl.

Uniek bezoek aan ‘verborgen’ kasteel-
collectie kasteel Nijenrode
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Hobbies
Veel Kinderen in Vreeland hebben leuke 
hobbies! In deze kinderpost lees je verha-
len van Emma, Rob, Jet, Feline, Xavie, Jack, 
Myrthe en Marie over hun sportieve, stoere, 
vrolijke of spannende hobbies!

Emma
Hoi, ik ben Emma en mijn hobby is paard-
rijden. Ik zit al op paardrijden sinds mijn 6e.
Het begon allemaal toen ik nog op zwemles 
zat, ik wilde toen al heel graag op paardrij-
den. Maar mijn vader zei als je klaar bent met 
je zwemles dan mag jij van mij op paardrij-
den. En toen ik klaar was met mijn zwem-
lessen mocht ik op paardrijden!! Ik begon 
toen eerst met Aspiranten ritten, dan loopt 
iemand naast je paard en houdt je paard of 
pony vast. Ongeveer een jaar later ging ik 
naar een andere les en toen reed ik elke week 
op woensdag zelf paard en nu doe ik ook 
wedstrijden dressuur en springen.

Feline
als ik me verveel ga ik naar de trampoline. 
Vooral na school. Meestal zijn er ook ande-
ren kinderen. dat is gezellig maar ook soms 
irritant. want dan is de trampoline best wel 
vol. vaak ben ik met mik. hij doet de raarste 
dingen op de trampo. zoals van de trap sprin-
gen en dan met zijn gezicht op de trampoline 
landen. eigenlijk turn ik op de trampoline. 
ik heb eens een keer de achteruit schroef ge-
probeerd maar dat ging niet zo goed. want 
ik landen op mijn hoofd. verder doe ik de 
flikflak,achteruit salto. en dat soort dingen. 
dat was mijn verhaal over mijn hobby

PS: je kan altijd naar de trampoline komen  

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

Xavie
Ik ben Xavie. Mijn hobby is turnen. De club 
waar ik turn is D.O.S. Vreeland. Ik heb 3 keer 
de wisselbeker gewonnen. En nu mag ik de 
beker houden. Mijn turnjuf is Evelien ze is 
erg lief. We zitten nu te trainen voor de tu-
blingbaan wedsrtijd en voor de wedstrijden 
die er aan komen. 
Dat was mijn verhaal.

Rob
Ik ben Rob ik ben 8 jaar en mijn hobby is 
hockey
Ik zit in de J6E2 in mijn team zit Roemer, 
Toon, Juliaan, IJsbrand, Boudewijn en ik
Ik heb een leuk team 
Doei groetjes Rob
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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

Jet
Hoi ik ben Jet
Mijn hobby is tekenen.
Tekenen is gewoon leuk  
Want je kunt alles verzinnen wat je maar 
wilt.
Zoals een olifant met 3 ogen of een zonson-
dergang.
Maar ik tekenen niet alleen ik doe ook an-
dere dingen 
Zoals toneel, hockey en straatdans!

Jack
Hoi ik ben Jack. Mijn hobby’s zijn voetbal en 
tennis maar ik ga jullie vandaag wat vertellen 
over tennis!
Ik ging iedere maandag naar tennis dat was 
in oranje.
Maar het seizoen is nu afgelopen dus ik ga 
het volgende seizoen naar groen dan train ik 
op donderdag.
Ik speelde ook competitie.
Ik moest iedere zondag tennissen en ik heb 
ook meegedaan aan de clubkampioenschap-
pen daar ben ik derde geworden.
Ik hoop dat jullie nu wat weten over mijn 
hobby.

Myrthe 
Ik ben Myrthe, en mijn hobby is scouting.
Ik zit bij de Zeeverkenners, daar leer je zeilen.
We hebben elke week een opkomst, dat is al-
tijd heel gezellig en leuk. In de zomer gaan 
we zeilen op de Loosdrechtse plassen, en dan 
gaan we op het eiland Markus Pos lunchen.
In de winter hebben we opkomst in het troe-
penhuis, dan gaan we de boten onderhouden 
en hebben we theorie. Tussendoor leren we 
elkaar ook nog eens beter kennen, en leren 
we ook knopen te maken van elkaar. En we 
doen natuurlijk ook heel veel spelletjes bui-
ten. Je leert ook de natuur beter kennen en 
wat het allemaal doet. En als ik oud genoeg 
ben ga ik naar de Wilde vaart.
We hebben ook nog veel kampen en acties 
waarbij alleen de zeeverkenners mee gaan, 
of de hele scouting  Iedere groep heeft hun 
eigen kampen, acties en spellen  En iedere 
groep heeft hun eigen leeftijden 
De jongste groepen zijn de Welpen daarna 
moet je kiezen tussen water = Zeeverkenners 
of land = Landscouts en dan ga je weer verder 
naar water = Wilde vaart of land = Rovers en 
dan ga je door naar de leiding en het bestuur
Je hoeft niet perse gelijk te beginnen met de 
welpen maar je kan instromen bij de Wilde 
vaart of de Rovers Als je het leuk vind mag je 
drie keer komen meedoen. Ik zit bij scouting 
Niftarlake, en vind het fantastisch.
Dit is mijn hobby.  

Marie
Ik zit op viool. Het is heel erg leuk. Ik zit bij 
juf Liesbeth. Ik zit ook in een symfonieorkest 
met andere kinderen die op viool
zitten, zoals Recella. We gaan dan in de mei-
vakantie naar België en daar gaan we liedjes 
spelen, zoals ‘Tulpen uit Amsterdam’ en dat 
gaan we voor jury’s doen. 
We zijn nu alle liedjes aan het oefenen die we 
dan gaan doen. Het is altijd heel gezellig als 
we gaan repeteren en juf Liesbeth is ook heel 
aardig. Elke zondag repeteer ik in de Graaf 
Florisschool met heel veel anderen voor het 
symfonieorkest en elke donderdag krijg ik in 
Loenen alleen les in mijn lesboek.

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

De feestmaand komt eraan! 
Plan uw afspraak op tijd, 
wij willen graag iedereen 

blij en mooi maken.
     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

Op zaterdag 3 november vond de rommel-, 
boeken- en kledingmarkt van OrVeO plaats 
in Cultureel Centrum ’t Web. Er werd uit-
voerig gezocht tussen alle uitgestalde spullen 
en er werd veel verkocht. De totale opbrengst 
van de rommelmarkt was € 2.695,30, waar 
alle leden en vrijwilligers heel blij mee wa-
ren. De welnessbon is gewonnen door Mevr. 

W. Sandberg, de lunchbon is gewonnen door 
Mevr. R. v.d. Broek en de dinerbon is gewon-
nen door Dhr. E. Hulsman. Het bestuur be-
dankt alle leden, vrijwilligers en sponsors voor 
hun inzet. Deze rommelmarkt wordt elke 1e 
zaterdag van november georganiseerd, dus 
noteer zaterdag 2 november 2019 vast in uw 
agenda!

Rommelmarkt OrVeO groot succes

Tijdens de wekelijkse Buurtkamer op dins-
dagochtend in het Dorpshuis beet Juliette 
Jonker de spits af voor een nieuwe maande-
lijkse traditie: een verhaal of lezing tijdens de 
koffie. Zij blikte met tientallen foto’s terug op 
het feestjaar Vreeland 750 en bracht in her-
innering hoe bijzonder het was dat er zoveel 
unieks georganiseerd is door zoveel vrijwil-
ligers, die allen in hun kracht stonden waar-
door alles als een organisch geheel verliep. 

De Sterren van Vreeland, die in 2015 een 
maand lang culturele activiteiten organiseer-
den, hebben hun werkzaamheden ook na dit 
jaar voortgezet in vele creatieve en verbin-
dende activiteiten, waarvan de Buurtkamer 
er één is. 
De volgende Buurtkamer-lezing vindt plaats 
op dinsdag 4 december. Dan neemt Kees 
Beelaerts de aanwezigen mee op een virtueel 
rondje om de Dorssewaardpolder.

Eerste Buurkamer-lezing geslaagd

Het Vechtstreekmuseum zal vanaf 1 maart 
2019 t/m 15 september 2019 aandacht beste-
den aan de  molens in de Vechtstreek. Van 
alle molens in de gemeente Stichtse Vecht en 
Weesp zal in die periode een wisseltentoon-
stelling worden ingericht. Daarom zoekt het 
museum eigenaren van schilderijen, etsen e.d. 
van deze molens, die hun objecten in tijdelijke 
bruikleen willen geven om ze tentoon te stel-
len. 
Bent u bereid om uw kunstwerk tijdelijk af te 
staan, bel dan met 06-57330587 (Johan Tiller) 
of meld dit op info@vechtstreekmuseum.nl. 

Het Vechtstreekmuseum zoekt schilderijen 
van molens in de Vechtstreek 

De geplande werkzaamheden aan de Alam-
bertskade lijken te zijn afgerond. Eerder dan 
‘medio december met een uitloop naar eind 
januari’. Er is in rap tempo gewerkt, soms 
al vanaf vijf uur ’s morgens. Opdrachtgever 
Stedin heeft nieuwe mantelbuizen geplaatst 
waardoor een nieuwe 10KV kabel getrok-
ken wordt ‘teneinde de kwaliteit van het 
elektriciteitsnet optimaal te houden’.

De mantelbuizen zijn ingegraven vanaf het 
Moleneind in Kortenhoef tot Alambertkade 
2 (huis van Lengkeek) over een lengte van 
zo’n twee kilometer. Vanaf daar is er rechtsaf 

geslagen en zijn de mantelbuizen door het 
gebied van Natuurmonumenten naar de 
N201 gelegd. En uitgekomen bij de stoplich-
ten, de oversteek van de N201 naar het dorp 
van   Boslaan en Sluisje. Navraag naar het 
hoe en waarom van deze forse ingreep in de 
dijk en het weiland bij de eigenaren van dit 
gebied (Natuurmonumenten en gemeente 
Stichtse Vecht) leverde niets op. Geen van 
deze partijen wist van dit initiatief. Waternet 
wist desgevraagd te melden dat de gemeente 
Wijdemeren een verzoek had ingediend tot 
vervanging van electriciteitskabel op de hoek 
van de Molendijk en de Alambertskade. 

Alambertskade weer open
Molen de Ruiter door E.Schaap (part. coll.)



november 2018  11 De Vreelandbode 10 jaar 

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 

Het stond al in de Vreelandbode van okto-
ber: Hanneke Wolff – Rierink (52) is door 
de beroepsvereniging Federatie Financiële 
Planners (FFP) uitgeroepen tot de beste fi-
nanciële planner van 2018. Tijd voor een in-
terview met de Vreelandse die alles van geld 
en gedrag weet. Die ondernemers en par-
ticulieren adviseert hoe ze hun levensloop 
financieel kunnen inrichten. Hanneke: “Ik 
probeer wensen en verlangens in te passen in 
iemands financiële leven.” 

Hanneke (52) groeide op in Rotterdam, stu-
deerde fiscaal recht in Leiden en verhuisde 
met haar man Ewout naar Vreeland toen ze 
een baan in Amsterdam kreeg aangeboden. 
We leven dan in 1991. Toen de kinderen 
zich aandienden besloot ze na een aantal jaar 
haar eigen bedrijf te starten ‘Fiorino Finan-
cial Planning’. Haar twee dochters studeren 
inmiddels en zijn het huis uit. De twee zoons 
zitten op het ISH in Hilversum. Hanneke: “In 
de jaren dat de kinderen klein waren heb ik 
ook taken in Vreeland op me genomen o.a. bij 
de hockeyclub, de Peuterspeelzaal en bij CSV 
Ridderhof. Ik vind het fijn om ook vrijwilli-
gerswerk te kunnen doen.”

Financiële rust 
Hanneke praat bevlogen over haar werk. “Ik 
geef mensen inzicht in hun financiële situatie 

en dat geeft hen rust. Ik ontzorg als het ware. 
Dan gaat het onder meer over pensioen- en 
vermogensopbouw, arbeidsongeschiktheids-
verzekeringen, erfenissen, echtscheidingspro-
cedures enzovoorts. Veel mensen willen graag 
hun financiële zaken op orde hebben. Maar 
om verschillende redenen komt het er niet 
van. Het moeilijkste is om je financiën struc-
tureel aan te pakken en goed te organiseren. 
Wanneer dit lukt, ontstaat er ruimte en tijd 
om na te denken over de dingen die werkelijk 
belangrijk zijn. En die probeer ik mijn klanten 
laten realiseren: die droomvakantie, dat fijne 
huis, minder werken of eerder stoppen met je 
baan of bedrijf.”

Beste financiële planner 
Hanneke had er zelf nog niet over gedacht 
om mee te doen aan de door de FFP geor-
ganiseerde competitie. Ze vertelt: “Een vrou-
welijke collega van mij uit Nederhorst was in 
2013 uitgeroepen tot beste financiële planner 
van het jaar. Ze vertelde me dat er te weinig 
vrouwen meedoen en adviseerde me de uit-
daging aan te gaan. En die uitdaging heb ik 
aangenomen. Tijdens het jaarlijkse congres 
werd de uitslag bekend gemaakt. Ik wist al wel 
dat ik bij de laatste drie zat. Tja en toen was 
ik opeens de beste en daarmee ook voor een 
jaar lang ambassadeur van de beroepsvereni-
ging. En dat merk ik nu al. Ik heb als taak ons 
beroep onder de aandacht te brengen. Inmid-
dels heb ik al interviews afgegeven aan het FD, 
de Telegraaf en BNR. Verder is mijn doel de 
samenwerking met HR-managers, echtschei-
dingsadvocaten, vermogensbeheerders en 
andere financieel adviseurs te gaan intensive-
ren.”

If I were a rich man 
Dan willen we nog even weten of Hanneke 
nog ruimte heeft voor een privéleven. “Ja 
hoor. Ik ga komend voorjaar de Mattheus 
Passie weer zingen in Breukelen, verder hou 
ik van fietsen en ik geef tijdens de Week van 
het Geld ook les op scholen. Ik heb een leuk 
lesprogramma ontwikkeld en begin altijd met 
het lied uit Anatevka ‘If I were a rich man’, 
oftewel hoe word je miljonair. Daar heeft de 
jeugd wel oren naar.” Tot slot vertelt Hanneke 
dat ze graag nog lang in Vreeland blijft wonen 
en dat we haar niet gaan zien in de rubriek ‘Ik 
vertrek’.

door Connie Lohuis

Hanneke Wolff-Rierink:
‘Pak je financiën structureel aan, dat geeft rust’

Naast alle gezelligheid en marktkraampjes 
van de Kerstmarkt is op 8 december ook de 
nabijgelegen Grote Kerk van Vreeland open 
(tot 19.00 uur).
Voor een moment van stilte of een korte be-
zinning…

Het  luisteren naar de klanken van orgel-
spel…
Of het met aandacht aansteken van een 
kaarsje…..
In een sfeer van een eeuwenoude kerk…..
Van harte welkom!

Grote Kerk open tijdens Kerstmarkt
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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

Boekbespreking door Marlies Cordia

‘Volle Bloei’ - Hetty Kleinloog
Vijf vrouwen, boven de zeventig, ontmoe-
ten elkaar op het kerkhof. Het hek is al ge-
sloten en een vreselijke hoosbui breekt los. 
Amechtig helpen ze elkaar krakend en wel 
over het hek heen. 

Wat een begin. Vier waren daar om de graven 
van hun echtgenoten te bezoeken, de vijfde… 
tja. Daarna worden in afzonderlijke hoofd-
stukken de dames geïntroduceerd. Wanda, de 
deftige diplomaten vrouw, die door haar man 
de wereld over is gesleurd en verleerd heeft om 
ook maar iets zelf te doen of te bedenken. Lies, 
die bedacht heeft dat op een kerkhof misschien 
een rouwende weduwnaar te verschalken valt. 
Greetje, die als enige door het boek heen eigen 
hoofdstukken heeft, waarin ze in de ik-vorm 
vertelt over haar leven: twaalf jaar achter de 
tralies wegens moord op haar man. En zelf 
weet ze absoluut niet of ze die moord wel ge-
pleegd heeft. Vooral met deze eenzame en de-
pressieve Greetje heb je het als lezer te doen. 
Dan Jordanese Danny in haar tijgerprint, die 
zo dolgraag nog één keer een daverende hit 
zou willen maken. En grijze muis Anneke, die 
met haar overijverigheid haar kinderen op de 
zenuwen werkt, altijd maar helpen, altijd maar 
zorgen. Maar met een groot geheim, haar on-
wettige zoon die ze voor adoptie moest afstaan 
en nooit meer teruggezien heeft. 
Een onverwachte vriendschap bloeit op tus-
sen die vijf die niet méér van elkaar hadden 

kunnen verschillen. 
Ze biechten elkaar 
hun geheime wen-
sen op en ze zweren 
een dure eed dat ze 
uit alle macht gaan 
proberen die in te 
lossen. Greetje, die 
in de bajes een com-
puterdeskundige is 
geworden, vindt bin-
nen de kortste keren 
van alles op internet om een en ander te be-
spoedigen. Wilde avonturen volgen met de vijf 
bejaarde dames. Nog niet zo oud en versleten 
als waar ze voor gehouden worden. Het wordt 
hier en daar nog gevaarlijk ook. Het is een heel 
amusant boek, dat aangeprezen wordt als de 
vrouwelijke pendant van Hendrik Groen. Dat 
vind ik zelf niet echt een goede vergelijking. 
Hendrik Groen is veel realistischer en dit boek 
is af en toe wat kluchtig en zet de vrouwen 
soms wat cliché achtig neer, terwijl ze dat ei-
genlijk niet nodig hebben.  Mij deed het meer 
denken aan De 100-jarige, dat ook vaak iets te 
jolig was naar mijn smaak, maar wel een heel 
gaaf verhaal opleverde, net zoals dit boek. Het 
is een boek dat je bij de warme kachel lekker 
weg kan lezen en dat je dan met een glimlach 
dichtslaat. Er komen nog twee vervolgen, 
Volle Kracht en Volle Glorie, ik ben er heel 
benieuwd naar!

10 jaar De Vreelandbode

De kerstnachtdienst in Vreeland zal op 24 
december om 22.00 uur beginnen in de Gro-
te Kerk. Een ad hoc koor zal enkele kerst-
liederen zingen tijdens de dienst. Iedereen 
uit Vreeland en omstreken die van zingen 
houdt, is van harte welkom mee te doen. Er 
zijn in totaal vier repetities. Drie maal op 
donderdagavond om 20.00 uur in de kerk: 6, 
13, 20 december. En een generale op 24 de-

cember. Niets ingewikkelds of moeilijks, we 
houden het laagdrempelig. Het is een aan-
vulling op de gezamenlijk gezongen liederen 
en ter verhoging van de kerstfeestvreugde. 
Als u het leuk lijkt mee te zingen, neemt u 
dan gerust contact op Kees Hulsman (corne-
lis.hulsman@hotmail.com). U kunt zich bij 
hem opgeven en hij kan eventueel nog wat 
toelichting geven op wat we gaan doen.

Zingen in de Kerstnachtdienst

Het klinkt goed, de wintertijd afschaffen en 
het hele jaar zomertijd. Alsof je het zonnetje 
in huis haalt en de bloemen al in januari gaan 
bloeien. Zelfs de EU bemoeit zich ermee en 
vindt dat dit een prima oplossing is om het ‘s 
avonds wat langer licht te houden.  

Nou, Vreelanders, verzet U! Want voor ons 
is dit geen goede oplossing. Wat is het pro-
bleem? De tijd loopt ‘goed’, wanneer om 12 
uur ‘s middags de zon op haar hoogste punt in 
het zuiden staat. In de zomertijd verschuiven 
we dat tijdstip naar 13 uur, en daardoor is het 
‘s avonds een uurtje langer licht. En dat het ‘s 
ochtends een uurtje langer donker blijft inte-
resseert de meesten niet, de zon gaat immers 
vroeg genoeg op. In de winter is dat niet het 
geval. De zon gaat aanzienlijk later op. Mocht 
je in de winter de zomertijd door willen laten 
lopen, dan is het gewoon een uur langer don-
ker ‘s ochtends. In Vreeland wordt dat effect 

nog eens versterkt. We bevinden ons helemaal 
in het westen van de Midden Europese Tijdzo-
ne (MET), dus bij ons betekent dit, dat de zon 
pas om 13.40 uur in het Zuiden staat, waar-
door het echt laat in de ochtend licht wordt. 
Houden we de zomertijd aan, dan komt op 
29 November, bijvoorbeeld, de zon om 9.22 
uur op en niet om 8.22 uur. En dat betekent 
weer, dat al die Vreelandse scholieren, die 
naar Hilversum of Breukelen moeten fietsen, 
nog langer door het donker mogen reizen. 
Landen ten oosten van ons, vinden dit geen 
probleem. Daar gaat de zon immers vroeger 
op; voor iedere graad oosterlengte, komt de 
zon vier minuten vroeger op. Dus in Polen is 
het afschaffen van de wintertijd een heel wat 
geringer probleem dan bij ons. De ideale op-
lossing voor ons in Vreeland zou zijn, dat we 
ons qua tijdzone aansluiten bij die van de UK, 
een soort Brexit maar dan van de MET. Dan 
kunnen we het Duitse Oud op Nieuw al om 23 
uur op de TV zien en reis je met de trein naar 
Keulen, dan krijg je een echte train-lag.

Hemel boven Vreeland
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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

Verschillende verenigingen zoeken nog nieuwe leden. 
Kom gezellig een keer kijken bij  de klaverjas,  de bridge, 
de zangvereniging Vocaal of bij de koersbal!

 

Alweer 4 jaar geleden vertrokken Vreelan-
ders Rik (42) en Aemilia (41) Broekman 
met hun 3 kinderen Lupine (11), Milou (9) 
en Diek (5) naar Baltimore in de Verenigde 
Staten. Rik kon in de VS een mooie stap ma-
ken in zijn carrière bij wereldwijde krediet-
verzekeraar Artradius en werd daar Director 
Global voor Amerika, Canada en Mexico. 
Aemilia zegde haar baan als Manager Deve-
lopment bij Golden Tulip op, de kinderen 
gingen nog een blauwe maandag op Engelse 
les en daar gingen ze, vol verwachting hun 
nieuwe avontuur tegemoet.

Nu, 4 jaar later, ga ik op de koffie bij Aemilia 
die hun oude huis op de Lindengracht, met 
een likje verf en wat nieuwe meubelstukken 
uit de VS, weer helemaal tot hun eigen ver-
trouwde thuis heeft gemaakt. Zij laat foto’s 
zien en vertelt in geuren en kleuren over hun 
Amerikaanse avontuur dat startte op 1 no-
vember 2014. Aanvankelijk nog even in een 
hotel totdat hun spullen uit Nederland er 
waren en ze hun huis in Lutherville, onder de 
rook van Baltimore, konden betrekken. 
Vanaf 18 november gingen de kinderen naar 
een lokale school en werden ze ondergedom-
peld in het Amerikaanse leven, waarin alles 
anders en nieuw voor ze was. “De eerste we-
ken waren wel pittig voor ze, met name van-
wege de taal. Maar ik had tegen de kinderen 
gezegd: als je iets niet begrijpt, gewoon blijven 
glimlachen en dan komt alles goed.” Lachend 
vervolgt Aemilia: “Zo herinner ik me dat 
een vriendelijke vader van school eindeloze 
verhalen hield tegen Milou, en Milou maar 
glimlachen, zonder ook maar 1 woord te be-
grijpen…”
Na de Kerst begonnen de kinderen, en daar-
mee ook Rik en Aemilia, zich al meer thuis 

te voelen in Baltimore. Zij maakten al gauw 
vriendjes op hun nieuwe school waar heel 
nieuwsgierig werd gekeken naar deze kin-
deren uit “The Neverlands”. Aemilia vertelt 
verder: “Wij hadden ons voorgenomen om 
gewoon overal aan mee te doen: vrijwilligers 
werk op school, sporten, Halloween, Thanks-
giving etc. En dat bleek ook de beste manier 
om zo snel mogelijk te integreren. Al moet 
ik wel zeggen dat onze vriendenkring vooral 
bestond uit mensen uit andere staten, die een 
beetje in hetzelfde schuitje zaten.”
Als ik haar vraag wat ze nou het leukste vond 
aan hun tijd in de VS zegt ze: “Ik vind het 
heerlijk dat we dit meegemaakt hebben. Wat 
een feest! We wilden zoveel mogelijk uit dit 
avontuur halen en dat hebben we gedaan. 
We hebben zoveel ondernomen en gezien, 
veel quality time met het gezin. Heel fijn. Dus 
wat dat betreft is het wel jammer dat het weer 
voorbij is.” “Maar”, voegt Aemilia er breed la-
chend aan toe “ik vind het ook weer fijn om 
terug te zijn. Er is hier ook zoveel leuks. De 
1e week toen we terugkwamen was het Hut-
tenbouwen, dat is toch Vreeland op zijn best?! 
En ik verheug me nu al op Sinterklaas en de 
Kerstmarkt!”                                            A.F.

Op donderdag 13 december organiseert de 
Historische Kring Loenen een boeiende pre-
sentatie vol uniek beeldmateriaal met als on-
derwerp ‘Muziek uit vroeger tijden’. Dat er 
echt muziek in het verleden zit blijkt uit het 
vele materiaal dat getoond 
wordt: foto’s, vaak uit pri-
vécollecties, van fanfares, 
harmonieën, dames-, he-
ren- en kinderkoren, maar 
ook van kerkorgels (som-
migen zijn al verdwenen), 
combo’s, boerenkapellen 
en enige beroemde musici 
die in onze dorpen woon-
den. 
Dorpshuis Vreeland, zaal 
open om 19.45 uur, aan-

vang 20.00 uur. Entree is voor leden gratis, 
eerste kopje koffie/thee is voor rekening van 
de vereniging. Niet-leden betalen twee euro, 
lid worden kan ook. In dat geval geldt de gra-
tis toegang.

Muziek uit Vroeger Tijden in foto’s

Ik kom weer terug...
Familie Broekman

Of de winter echt zo streng wordt als voor-
speld weten we nog niet. Maar schaatsen vlak-
bij Vreeland kan sowieso, vorst of geen vorst! 
Vanaf 23 november t/m 6 januari is namelijk 
de overdekte kunstijsbaan in Nederhorst den 
Berg weer geopend. Wil je deze 6 weken genie-

ten van echt ijs, dan kun je een certificaat ko-
pen. Nieuw dit jaar is op de maandag de kunst-
schaats-clinic.  Wil je hier meer over weten alle 
activiteiten kijk dan op www.nederhorstonice.
nl of stuur een email met je vraag naar info@
ijsclubnederhorst.nl.

Schaatsen in Nederhorst den Berg
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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

10 jaar De Vreelandbode

Dorpsgenote Mieke Hoek is met grote meer-
derheid (28-8) verkozen tot lijsttrekker van 
de politieke partij 50PLUS bij de verkiezin-
gen voor de Provinciale Staten in Utrecht 
op 20 maart 2019. Zij is al acht jaar lid van 
Provinciale Staten voor 50 PLUS. Als num-
mer 2 op de kandidatenlijst benoemden de 
leden Hedwig de Groot uit Loenen aan de 
Vecht. (Archieffoto RTV Stichtse Vecht). 

Mieke Hoek lijsttrekker 50 PLUS

Wat een week voor Kees Hellingwerf en zijn 
familie: eerst opa worden van kleinzoon Abe 
en dan verrast worden door loco-burgemees-
ter Jeroen Willem Klomps die hem, bij zijn 
afscheidsavond als algemeen directeur van de 
Koninklijke VIV Buisman, toespreekt en hem 
in naam der Koning benoemt tot Ridder in de 
orde van Oranje Nassau! Dit vanwege zijn vele 
verdiensten in de Internationale zuivelhandel, 
met name bij Europese zuivelorganisaties. 
Ook is Kees sinds 2007 lid van de Nederlandse 
Zuivelnotering, één van de belangrijkste zui-
velnoteringen in Europa. En natuurlijk vanwe-
ge zijn jarenlang vrijwillige inzet in Vreeland, 
onder andere bij de kerk.

Lintje voor Kees Hellingwerf

Of er is een schreeuwende behoefte aan lek-
ker en vers afhaaleten in ons dorp, of Vree-
land steunt gewoon graag een goed doel. 
Waarschijnlijk gold het allebei op zaterdag 3 
november, toen Ade Linde Boelhouwer een 
benefiet Indisch diner organiseerde in het 
Dorpshuis. Met haar stichting WorldHarvest 
zamelt zij geld in voor de slachtoffers van de 

tsunami in Palu op Sulawesi, Indonesie.
Een doorslaand succes werd het! Zeventig 
Vreelanders kwamen gezellig eten, en  nog 
veel meer kwamen hun diner ophalen. Door 
de onverwachte toestroom kon het wel even 
duren in de rij, maar daardoor was het des te 
gezelliger in het Dorpshuis. 
Vanwege het grote succes, mede door de in-
spanningen van Nelly Jilessen van het Dorps-
huis, wordt aan een vervolg gedacht.

In de rij voor Indisch eten 
voor het goede doel

Op zomaar een maandagmiddag bij De Dag-
winkel staan twee dames met hoge nood. 
Of er misschien ergens een openbaar toilet 
is in Vreeland want alle horeca is blijkbaar 
gesloten, hoor ik de oudere dame zachtjes 
vragen met een Limburgs accent. “We dach-
ten hier een kopje koffie te drinken na onze 
wandeling vanuit Loenen”, zegt de jongere 
dame met dito accent benepen. Monique 
moet vanachter de kassa bekennen dat er 
echt niets open is. Ik zie dat ze elkaar nu echt 
wanhopig aankijken. Ik opper de BP pomp 
nog maar tegelijkertijd schiet het door me 
heen dat dit waarschijnlijk een moeder en 

dochter zijn die speciaal uit het verre zuiden 
zijn afgereisd om een bijzonder uitje met el-
kaar te hebben in onze Vechtstreek. In die-
zelfde gedachteflits herken ik de wanhoop, 
van -als je echt moet maar het niet kan-. Nog 
voordat mijn op hol geslagen gedachtes zijn 
uitgeraasd heb ik al geopperd dat ze bij mij 
wel eventjes naar de wc mogen. Even later 
staan moeder en dochter opgelucht in mijn 
gang. Of ze mij nog iets verschuldigd zijn 
voor het toiletgebruik? Ach, had ik ze maar 
nog een kop koffie aangeboden, denk ik ter-
wijl ze dankbaar zwaaiend hun terugweg 
naar Loenen inzetten. 

Lezers schrijven
Hoge nood, kleine moeite
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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
+�+�+

In het boeiende interview met Hans 
Swelheim, eigenaar van Slotzigt, (p. 5) kon 
u al lezen over zijn leven op deze mooie bui-
tenplaats. Op deze plek iets meer over de 
geschiedenis van dit huis. 

Slotzigt was van oorsprong een boerderij die 
Isaac Fundam in 1735 verkocht aan de even-
eens Joodse Aron van Mozes Lopes Suasso. 
Hij breidde het huis uit en verbouwde het tot 
buitenplaatsje. Er woonden meer Portugese 
Joden in Vreeland (o.a. op Brugzicht). 
Vreeland had ook een synagoge in die tijd. 

Tegen de voorkant van dit huis werd in 
1808 de huidige aanbouw in Empirestijl ge-
bouwd door Dirk Jan Voombergh, bankier te 
Amsterdam, die het huis in 1806 had gekocht. 
Nadat zijn dochter Henriette het huis in 1724 
had geërfd, breidde zij haar grondbezit uit 
tot ruim 70 hectare. Zo werd zij de op één na 
grootste grondbezitster van Vreeland in die 
tijd. De tuin van Slotzigt vormde zij om tot 
een landschapspark met slingervijvers, een 
vinkenbaan, oranjerie, menagerie, herten-
kamp, ijskelder, parkbos etc. De schitterende 
rode beuk in de achtertuin is ongetwijfeld 
in die periode aangeplant. Het huis heette 
Slotzigt omdat het over de Vecht en de wei-
landen uit kon kijken op slot Loenersloot. 

Militair tehuis
Na het overlijden van Henriëtte in 1866 werd 
het huis door haar erfgenamen verhuurd. Het 

langst gebeurde dat aan Jhr J.A.F. Backer, die 
van 1882 tot zijn dood in 1911 burgemees-
ter van Vreeland was, en al die tijd  met zijn 
gezin op Slotzicht woonde. Tijdens de Eerste 
Wereldoorlog heeft Slotzicht nog gediend als 
militair tehuis. Op bijgaande foto uit 1914, 
de mobilisatietijd, toen er veel militairen in 
Vreeland gehuisvest waren, is een groep mi-
litairen te zien. Na deze periode begon het 
landgoed uiteen te vallen tot de huidige om-
vang van ongeveer 1,4 hectare. 
Het huis is nog hetzelfde als in 1914, al waren 
de decoraties boven de ramen en het gietijze-
ren afdak bij de openslaande deuren destijds 
zwart geschilderd. Ook anders is het orna-
ment van twee dolfijnen boven het middelste 
zolderraam, een ode van de eigenaar aan zijn 
vrouw Delphine. 

Amsterdams Tuinhuis
In 1962 werd in het rosarium achter het huis 
een prachtig 18de-eeuws tuinhuis geplaatst. 
Dit tuinhuis was oorspronkelijk afkomstig 
uit Amsterdam en rond 1930 door Richard 
Erdmann, stichter van Terra Nova, gekocht 
en in zijn rosarium geplaatst. Na Erdmanns 
overlijden verkochten de erven de hele in-
richting van het rijkelijk gevulde park. Het 
theehuis werd verplaatst naar Slotzigt, waar 
de weduwe van Erdmann had ingewoond 
bij haar kinderen, de heer en mevrouw Van 
Leeuwen Boomkamp, die Slotzigt in 1956 
hadden gekocht. In 1975 kocht de huidige 
eigenaar het huis.               J.J.

Vroeger en Nu

Vreeland nu

SlotzigtSlotzigt

Vroeger en Nu
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Op 27 oktober vond de jaarlijkse borrel plaats 
ter ere van het einde van het brugseizoen. Op 
de dijk van Duinkerken had John de Nooy 
lichtjes opgehangen en vuurkorven aangesto-

ken. Buurtbewoners en andere Vreelanders 
kwamen erbij met happen en drank. Een aan-
tal nieuwe dorpsgenoten greep de kans om 
meer nieuwe mensen te leren kennen, een zeer 
gewaardeerd initiatief! Ook één van de brug-
wachters schoof aan. Het was weer gezellig!

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

Gezellige brugborrel

Als het goed is, heeft elke Vreelander het 
in de bus gekregen: het nieuwe Dorpsplan. 
Een prachtig vormgegeven ‘magazine’ met 
daarin de stand van zaken van ons dorp en 
de plannen voor de toekomst. Dit alles voor-
zien van tientallen mooie en originele foto’s. 

Aan bod komen onder andere de analyse van 
de sterke en zwakke eigenschappen van Vree-
land, de plannen rond de N201, de overlast 
van Schiphol, zorgvoorzieningen, bouwplan-
nen, openbare ruimte, het Dorpshuis en het 
winkelbestand. 

Complimenten aan de Dorpsraad, vormgeef-
ster Anouk Pruim en fotografen Len Land, 
Maxim Scholten, Nely Hos en Robert Nooij.

Sint Maarten was dit jaar weer een feest voor 
jong en oud. Er werd weer uit volle borst ge-
zongen en snoep uitgedeeld. Aan het eind van 
de sfeervolle tocht met zelfgeknutselde lam-
pionnen was er traditiegetrouw warme cho-

colademelk, gluhwein, lekkers en een vuurtje 
bij de peuterspeelzaal. Dank iedereen voor de 
gulle giften! De peuterspeelzaal spaarde dit 
jaar voor een nieuwe zandbak. Er werd een 
prachtig bedrag van € 253,80 opgehaald!

Sint Maarten bij de Peuterspeelzaal

Nieuw Dorpsplan


