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‘Een nieuw begin’ volgt als vanzelfsprekend op een einde of afslui-

ting. Maar het gewicht daarvan ‘hangt’ uiteraard niet alleen in de 

staart van het jaar. In deze laatste Vreelandbode van 2018 leest u 

over de bezinning, voornemens en keerpunten in het leven van 

Vreelanders. Van nu, maar ook van het afgelopen én komende 

jaar. ‘Een nieuw begin’ gaat dus ook over afscheid nemen, zoals 

van de familie Beijer die naar Amsterdam vertrekt. Maar ook over 

de nieuwe enthousiaste bewoners van Vecht & Veld die hier vol-

gend jaar komen wonen. En over Hanneke Prommel: zij moest 

afscheid nemen van haar werk in de muziek en ontwerpt nu per-

soonlijke kleding en tassen. Grace Inklaar zet zich in om vluch-

telingen op Samos een nieuw begin te geven, op Groot Kantwijk 

huist tegenwoordig het bedrijf New Leaderschip en Theo Schu-

macher schildert uw huis desgewenst op meesterlijke wijze in een 

nieuwe kleur. Uiteraard genieten we ook gewoon nog eventjes na 

van de oer-gezellige Kerstmarkt en maken we ons nog altijd te-

recht druk over de toekomst van de N201. ‘Bezint eer ge begint’ 

willen wij de beslissers hierover nog meegeven, want de Dorps-

raad heeft al een goed advies klaar op basis van de input van haar 

leden. Lees hierover en over nog veel meer onder de kerstboom 

of waar u ook bent. Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen én 

alvast een mooi nieuw begin van het nieuwe jaar!

We willen iedereen die in november op de 
thema avond was heel hartelijk bedanken! 
Het was voor ons een zeer geslaagde avond. 
Gezellig én dankzij jullie reacties en ideeën 
hebben we een duidelijke brief naar de pro-
vincie kunnen sturen met onze reactie op de 
plannen voor de N201. 

De reactie van de Dorpsraad is: geen verbre-

ding van de N201 en een oplossing zoeken 

voor de knelpunten (denkrichting 3). Deze 

optie moet aangevuld worden met bouwste-

nen die zorg dragen voor een betere leefbaar-

heid en behoud van de omgeving, zoals beter 

openbaar vervoer. Bewoners kwamen nog 

met suggesties als een nieuwe fietsbrug in het 

verlengde van het Spoorlaantje en het huidige 

fietspad bij de N201 trekken, de aanleg van ro-

tondes en wisselstroken instellen. 

Die brief wordt meegenomen in het advies 

van de ambtenaren aan het provinciebestuur. 

Begin januari zal de gedeputeerde van verkeer, 

onder andere op basis van dat advies, beslissen 

welke denkrichting zijn voorkeur 

heeft en hij verder wil onderzoe-

ken. 

We zorgen ook via andere wegen 

dat onze reactie wordt gehoord. In 

de stuurgroep-N201 vergadering 

eind november heeft onze wet-

houder, Jeroen Willem Klomps, onze punten 

ook ingebracht. Naar die inbreng werd volgens 

Klomps goed geluisterd. De wethouder heeft 

een goed gevoel over de vergadering en hoe er 

naar ons tracé wordt gekeken en rekening met 

de inbreng van Vreeland wordt gehouden.  

Een volgend belangrijk moment is 28 januari. 

Dan vergadert de commissie mobiliteit van 

de Provinciale Staten over het voorkeursbe-

sluit van het provinciebestuur. De statenle-

den moeten uiteindelijk voor of tegen het 

plan van de gedeputeerde stemmen. Dus 

ook de Provinciale Staten heeft invloed op de 

keuze voor een denkrichting en hoe die ver-

der wordt uitgewerkt. Betrokkenen krijgen 

tijdens die vergadering ook de kans om in te 

spreken. Een moment om ons te laten horen 

dus! https://www.stateninformatie.provin-

cie-utrecht.nl/vergaderingen/Commissie-

Milieu-Mobiliteit-en-Economie/2019/28-

januari/13:00

Hulp
Om onze invloed op de plannen voor de 

N201 verder te vergroten zijn we op zoek naar 

dorpsgenoten die expertise hebben die hier 

van pas kan komen. Ben je een goede lobbyist? 

Heb je juridische kennis over dit soort proces-

sen? Ervaring met planologie? Met geluids- of 

omgevingsonderzoek? Of iets anders wat kan 

bijdragen? Dan heel graag je reactie naar info@

dorpsraadvreeland.nl. We kunnen alle hulp 

gebruiken!

Nog geen lid?
Ook veel dank aan de ruim 50 nieuwe leden die 

zich de afgelopen maand hebben aangemeld! 

Ben je nog geen lid, het kan nog 

steeds. Hoe meer Vreelanders lid 

zijn van de Dorpsraad hoe sterker 

wij staan in onze gesprekken met 

de provincie. En een extra voor-

deel: via de mail houden we de le-

den regelmatig op de hoogte van 

de laatste stand van zaken. Aanmelden kan via 

info@dorpsraadvreeland.nl.

Nieuwjaarsborrel
En lid of niet, we nodigen iedereen weer uit 

voor een feestje: vrijdag 18 januari proosten we 

graag met jullie op het nieuwe jaar. We ver-

tellen kort wat we het komende jaar allemaal 

gaan doen en bespreken de laatste ontwikke-

lingen rond de N201. En verder is er live mu-

ziek en vooral de mogelijkheid samen wat te 

drinken en het nieuwe jaar in te luiden. Van 

17.00 – 19.00 in het Dorpshuis. We hopen jul-

lie dan te zien!

Op 1 januari gaan om 14.00 uur hopelijk veel mensen het water 

van de Vecht in om het nieuwe jaar met een frisse duik te begin-

nen. De ijsclub organiseert de duik dit jaar alweer voor de zesde 

keer, zodat we onderhand van een echte traditie kunnen spreken. 

Lodewijk van Monsjou legt zijn Vrouwe Cornelia weer aan als 

drijvende koek-en-zopie, zodat duikers en toeschouwers kunnen 

genieten van dampend warme chocomel en snert. Het duikteam 

Loosdrecht zal zorgen dat alles in het water veilig verloopt. En 

Johan en Jan Beukeboom zorgen voor een warme douche voor 

de duikers. Kom dus op 1 januari allemaal om twee uur naar de 

Van Leerbrug!

Een frisse start van het nieuwe jaar

Vreelanders willen geen verbreding van de N201

De Kerstmarkt in Vreeland was een groot succes. Honderden bezoekers uit de hele regio genoten van 

het diverse aanbod en de gezellige sfeer. Lees verder op pagina 6.                                    Foto: ©Len Land

Bericht 
van de 

Dorpsraad

Kerstmarkt 2018
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Colofon

Huisarts Vreeland 
P.H. Klever, apotheekhoudend. 
Maartenplein 11, 3633 EJ Vreeland
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 Huisartsenpost Gooi en 
Vechtstreek tel.: 088-1309600 .
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 / mail@vechtkroost.nl 
CSV Ridderhof
Niftarlakelaan 7, 3633 CA Vreeland
tel.: 0294-233395 / 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
24 dec. Kerstnachtdienst met Vreelands koor,  

 22.00 uur, Grote Kerk

1 jan. Nieuwjaarsduik, 14.00 uur, Van Leerbrug

6 jan. Nieuwjaarsborrel Lokaal Zuid, 

 vanaf 16.00 uur

8 jan. Lezing over Lion Cachet bij Buurtkamer,  

 10.00 uur, Dorpshuis

15 jan.  Buurtkamer, 10.00 uur, Dorpshuis

18 jan. Nieuwjaarsborrel Dorpsraad, 

 17.00-19.00 uur, Dorpshuis

22 jan. Buurtkamer, 10.00 uur, Dorpshuis

28 jan. Stemming Provinciale Staten 

 inzake N201

2  december 2018

24 dec.  22.00   ds Rinzema kerstavond   

25 dec.  10.00  ds Rinzema 1e kerstdag 

30 dec. 10.00   Hr Rik Willemse

1 jan.            geen dienst

6 jan.  10.00 hr Ardin van Mourik

13 jan. 10.00 ds E.J.van Katwijk  H.A.

20 jan.  10.00  oecumenische dienst in Loenen

27 jan.  10.00  pastor Fred Flantua

Kerkdiensten
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Gratis hortensia’s
Wie heeft belangstelling voor onze horten-

sia’s? Het gaat om de 2 perken roze scherm-

bloemige hortensia’s (elk ong. 20 m lang), 

die achter ons huis, Klapstraat 25, aan het 

jaagpad langs de Vecht staan. Mooi, maar 

veel te hoog geworden. Wij gaan ervan uit 

dat een belangstellende de planten, na over-

leg met ons, zelf zal verwijderen.

Contact ingridmvonk@hotmail.com.

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,

Vier kerst als Vreelandse gemeenschap
in de Grote Kerk
De kerk is er voor heel onze samenleving. On-

der het motto ‘Kom over de brug voor Vredig 

Vreeland’ nodigen wij heel Vreeland om met 

elkaar, als Vreelandse gemeenschap, Kerst 

2018 te vieren. De Grote Kerk zet haar deuren 

wijd open voor iedereen: kinderen, ouders, 

ouderen, families, alleengaanden en samen-

gaanden. Voor weters, twijfelaars, gelovigen 

en zoekers. 

Kerstavond 24 december 22.00 uur: 
‘Kerst 2018: God geeft aandacht’.
Voorganger is ds. Jan Rinzema, Laren. Dienst 

m.m.v. het Vreelands Gelegenheidskoor 2018, 

orgel en trompet. Vanaf 21.45 uur feestelijke 

samenzang. Na afloop glaasje feestwijn en 

kerstbrood.

Kerstmorgen 25 december 10.00 uur: 
‘Leven als die herders’.
Voorganger is ds. Jan Rinzema, Laren. Vanaf 

9.45 uur samenzang. Dienst voor heel het ge-

zin, waarbij alle kinderen mogen komen als 

herder (theedoek op het hoofd, herdersstaf 

en laken om het lijf). Voor de kinderen is er 

na afloop van de dienst een klein presentje. 

Kinderen om 9.45 verzamelen in ‘De Til’. Info 

Elise Hulsman, 06 122 64 784 of elise_huls-

man@hotmail.com. De Grote Kerk Vreeland 

wil betrokken en gastvrij zijn, traditie verbin-

den met de dag van morgen. Zingeving, Bij-

belverhalen en elkaar ontmoetende generaties 

zijn de kernwoorden van onze gemeenschap. 

U komt toch ook?
Namens de Protestantse Gemeente te Vree-

land, Kees Hulsman. Voor meer informatie: 

cornelis.hulsman@hotmail.com of www.pkn-

vreeland.nl.

Een verhuizing, een baby, een nieuwe baan, 
allemaal spannende en vrolijke vormen van 
een nieuw begin. Vluchten uit je land en 
aankomen in een vreemd land waar geen 
plek voor je is, is een heel ander soort nieuw 
begin. De Vreelandse Grace Inklaar zet zich 
waar mogelijk in voor Syrische vluchtelin-
gen in Griekse kampen. 

“Twee jaar geleden ben ik twee keer in 

Griekenland geweest om Syrische vluchtelin-

gen te helpen. Voor mijzelf een hele ervaring 

en zo goed om te doen. Voor mij als mens, 

en voor hen, omdat ze het zo nodig hebben 

om te weten dat er nog mensen zijn die hun 

een betere toekomst wensen. Als nieuweling 

kun je dus echt helpen, maar ik heb er vooral 

veel respect gekregen voor de mensen die 

het dagelijks doen. Die in de shit de controle 

hebben over wie wat waar nodig heeft.” Grace 

kan niet zelf ter plekke zijn, maar Floor is dat 

wel. Floor maakte een nieuw begin op Samos 

met haar stichting Domiciliation. “Dag in dag 

uit helpt Floor mensen in kampen op Samos. 

Mensen die het koud hebben, die de hoop 

verliezen, met de zweren op de handjes van 

kinderen. Ze doet het en wil niets anders. En 

wil tegelijkertijd dat alles anders is. Dat men-

sen om elkaar geven en elkaar helpen. Zo’n 

meid waardoor je denkt, ‘het kan, want ze 

doet het gewoon’. Wil iedereen die heel graag 

wil helpen maar geen idee heeft hoe, Floor 

in haar kracht zetten door haar financieel 

te steunen zodat zij de middelen kan halen 

die nodig zijn? Ze is 100% gecommitteerd en 

trustworthy, komt op plekken die wij niet wil-

len bezoeken en doet alles wat nodig is.” Het 

rekeningnummer is NL09INGB0004871586 

t.n.v. Sententa ovv ‘Floor’.

Een nieuw begin...
Nieuwe hulpstichting op Samos

Jong geluk aan de Vecht
Interieur styliste Renée en investment mana-

ger Rutger Hellingwerf gaan van nieuw begin 

naar nieuw begin. Ze leerden elkaar 13 jaar 

geleden kennen tijdens hun werk bij het Am-

sterdammertje in Loenen en zijn alweer 11,5 

jaar samen. Nadat Rutger in eerste instantie 

bij Renée introk in haar huisje in Abcoude, 

kwamen zij 4 jaar geleden op de Nigtevechtse-

weg aan de Vecht wonen. 2,5 jaar later trouw-

den ze, in Vreeland, en inmiddels zijn ze de 

kersverse ouders van de 5 weken oude Abe 

(voluit Abe Jules Willem). Rutger zegt stra-

lend: “Ik heb zo een fijne jeugd gehad in Vree-

land, op en aan het water. Dat gun ik Abe ook. 

Daarom zijn we zo blij met deze unieke stek 

waar we Abe ook zo’n jeugd kunnen geven.”

Een nieuw begin...
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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

NWJRSBRRL 6 januari vanaf 16.00 uur 

We nodigen iedereen graag uit voor een 
nieuwjaarsgroet en borrel met happen 

en een drankje van het huis!  

Fijne feestdagen!

Vraag ons naar de mogelijkheden 
op 0294230230 | info@lokaalzuid.nl
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Het is guur en koud op woensdagmiddag 
21 november. Echter, op de bouwplaats van 
Vecht & Veld worden de toekomstige ‘eerste 
fase’ bewoners warm onthaald door ont-
wikkelaars Vechtland Realisatie en Trebbe 
Wonen. Op ludieke wijze maken de nieuwe 
Vreelanders (*) alvast kennis met hun toe-
komstige buren en wijden ze hun aange-
kochte perceel in.

Eerste en tweede fase
De palen van de eerste fase staan in de grond 

en de contouren van de percelen zijn al zicht-

baar. De nieuwe Buitenplaats Vecht & Veld 

is een feit en sinds 21 november komen daar 

ook de gezichten van de eerste bewoners bij. 

Hein Trebbe jr. verwelkomt iedereen in de 

bouwloods en vertelt dat 20 van de 22 wonin-

gen zijn verkocht. Reden om de bouw nu echt 

van start te laten gaan; de eerste oplevering 

wordt al in het 2e kwartaal van 2019 verwacht. 

Dit voorjaar zullen ook de 28 vrijstaande wo-

ningen van de tweede fase aan de ‘buitenring’ 

in de verkoop komen, aldus Trebbe.

Kennismaking  

Riemer, Clarissa en dochter Maile 

wijzen hun perceel aan

Voor de bouwloods krijgen de kopers een 

badge met daarop hun perceelnummer en 

naam. Binnen kunnen ze alvast kennisma-

ken met de andere bewoners en horen hoe de 

middag verder zal verlopen. Met een spade 

en fles, gevuld met eigen ‘bodemschat’, kun-

nen de toekomstige bewoners zo meteen hun 

eigen grond inwijden. Bovendien krijgen ze 

een flesje champagne en glazen mee om met 

elkaar en/of met de nieuwe buren te kunnen 

proosten op de toekomst hier samen. Aan de 

vele jonge kinderen is ook gedacht, die krijgen 

Jip en Janneke bubbels mee! Een groot deel 

van de kopers blijken stellen van rond de der-

tig jaar uit Amsterdam, die in Vreeland een 

volgende fase van hun leven ingaan. 

Inwijding van de grond        
Na het warme welkom in de bouwloods trotse-

ren de nieuwe bewoners goed gemutst de kou. 

Marleen en Paul zetten samen de spade in 

eigen grond maar zijn eigenlijk met vier: 

“Maandag verwachten wij onze tweede zoon!”

(*) Vreelanders en toekomstige Vecht & Veld 

bewoners Linda en Mark Maasbommel zijn 

ook aanwezig “We gaan proberen om alle 

nieuwe bewoners van Vecht en Veld bij Vree-

land te laten horen, om ze te laten zien hoe 

leuk ons mooie dorp is en om ze te betrekken 

bij wat er speelt!” 

Albert en Iloon Wolf uit Beverwijk staan op 

de hoek van de toekomstige ‘Oranjerie’: “We 

gaan geen grote schat begraven hoor, wel een 

paar foto’s want terugzien doen we ze toch 

niet meer” zegt Albert. Iloon vult aan: “We 

hebben altijd bij de kust gewoond maar het is 

hier prachtig en onze woon-werkreistijd zal 

veel beter worden.”

Een nieuw begin... Vecht & Veld van start

foto’s en tekst: 
Wietske Tammes en Pauline van der Hoeden
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Na de kerstdagen zijn wij tot en met zaterdag 30 december 

geopend. Van 31 december tot en met 07 januari zijn wij 

gesloten. Op dinsdag 08 januari openen wij onze deuren 

vanaf het diner, voor een heerlijk culinair 2019.

LOUNGE
Voor een goede koffie of aangeklede borrel is onze 

Lounge open. Ook serveren wij in de Lounge een 

rijke vis-, vlees of vegetarische salade.

Openingstijden:

Maandag gesloten

Dinsdag tot en met vrijdag en zondag van 11.00u - 23.00u

Zaterdag vanaf 15.00u - 23.00u

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

Martin en Anne en ook Jeroen en Martine be-

graven hun gevulde fles samen met de kinde-

ren en maken kennis met hun nieuwe buren. 

“Toen we op vakantie in Zuid-Afrika waren 

besloten we definitief tot de koop, vandaar 

dat we een kaartje uit Kaapstad in de fles heb-

ben gestopt!”, zegt een stel. Even verderop 

worden  handige aanwijzingen gegeven hoe 

de vrouwelijke wederhelft deze klus het beste 

kan klaren. “Hij heeft het aan zijn rug hoor, 

vandaar!”, roept ze lachend. 

Dubbel nieuw begin
Bijna Vreelanders Linda Korving en Joni 

Baart hebben zin in het nieuwe jaar. Niet al-

leen omdat ze op 1 januari hun 1e kindje (een 

meisje!) verwachten, maar ook omdat ze als 

het goed is voor de zomer nog vanuit Amster-

dam naar Vecht en Veld zullen verhuizen. De 

huisarts en product marketeer wonen nu nog 

in de Rivierenbuurt en hebben het daar goed 

naar hun zin. “Maar”, zo beamen zij allebei, 

“Vreeland biedt toch wel meer ruimte en faci-

liteiten om je kind op te laten groeien.” “En,” 

voegt Joni daar lachend aan toe, “het lijkt me 

ook wel heel fijn dat je geen 10 rondjes hoeft 

te rijden om je auto te parkeren.” Mooie voor-

uitzichten voor het nieuwe jaar!

De middag wordt afgesloten met een drankje 

en een hapje in de bouwloods waar de bewo-

ners met elkaar proosten op dit nieuwe begin! 

In de bouwkeet op Vecht en Veld, met een 
goed uitzicht over het project, is het aange-
naam warm. De koffie is zoals verwacht, en 
tussen alle tekeningen, mappen en beeld-
schermen vertelt Jacob Romkes, uitvoerder 
bij Trebbe, over het project. Hij heeft de da-
gelijkse leiding, en werkt veel samen met de 
werkvoorbereider en de projectleider. Nee, 
hij heeft weinig contact met toekomstige 
bewoners, daar is de kopersbegeleider voor. 
Anders zou hij zelf niet aan zijn werk toe-
komen. 

Driemaal per week is er ’s ochtends een brie-

fing in de keet, een ‘cockpit’ gesprek, met 

de voorlieden van de onderaannemers die 

op dat moment op het werk zijn. Er wordt 

lean gewerkt, dus praktisch en strak volgens 

de planning die eerder samen met de onder-

aannemers is gemaakt. Dagelijks is Jacob ook 

buiten op het terrein te vinden, om met alle 

bouwers contact te houden. De korte lijnen 

zijn prettig, en ook nodig voor de samenwer-

king. De bouw is goed voorbereid: toekom-

stige bewoners hebben maanden geleden al 

moeten beslissen over lichtpunten, de plaats 

van de keuken en badkamer en de stopcon-

tacten. De muren komen kant en klaar op het 

bouwterrein aan, dus met de kozijnen en lei-

dingen er in. Daardoor krijgen de huizen nu 

al spectaculair snel vorm. Ook de daken gaan 

in één keer met een kraan geplaatst worden. 

Rond de bouwvak-vakantie staat de opleve-

ring van de eerste fase gepland. 

Jacob is 31 jaar geleden als timmerman bij 

Trebbe begonnen, en sinds 2000 werkt hij 

in de uitvoering. Trebbe is een grote aan-

nemer met projecten door heel Nederland. 

Vanuit Urk, waar hij woont, is dat goed te 

doen. Hij heeft veel zien veranderen in de 

bouw. De projecten zijn groter, en door de 

prefab-bouw gaat het vele malen sneller dan 

vroeger. Er zijn meer partijen betrokken, 

elke onderaannemer doet nu maar een klein 

stuk van de bouw. De gemoedelijkheid is 

daardoor minder geworden. Trebbe streeft 

ernaar om met vaste partners, co-makers, te 

werken. Dan begrijp je elkaar beter en sneller 

en weet je wat je van elkaar kunt verwachten. 

En wordt het resultaat hopelijk nóg mooier. 

Fiets gauw maar eens langs om te zien hoe 

snel de bouw gaat!  

M.S.

Razendsnelle bouw huizen Vecht & Veld
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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

Een nieuw begin... voor NL New Leadership 
Jan Willem Jonker heeft samen met Jolanda 
de Ridder een coaching praktijk, NL New 
Leadership, die zoals de naam al doet ver-
moeden zich bezighoudt met het coachen 
op het gebied van leiderschap. Ze werken 
al wat langer samen maar eind november 
was de opening van de nieuwe kantoor-
plek op Landgoed Groot Kantwijk aan de 
Bergseweg.

Jan Willem had verschillende banen en be-

drijven in de sales, marketing en media voor 

hij besloot zich definitief te richten op het 

coachen. Zijn grote passie is het enthousias-

meren van (jonge) gedreven mensen die een 

eigen bedrijf opzetten of vervolgstappen wil-

len maken. Zelf is hij één brok vrolijke ener-

gie maar hij kan ook goed luisteren. “Wij be-

geleiden mensen op ‘hun reis naar binnen’, 

d.w.z. ontdekken hoe je zelf in elkaar steekt. 

Want als je dat weet kan je ook veel beter an-

deren aansturen en leiding geven. Jolanda is 

gespecialiseerd in de personal coaching, in de 

reis naar binnen en ik richt me meer op het 

business coaching, begeleid mensen met hun 

zakelijke doelstellingen. Er is nogal wat ren-

dement te halen door werknemers in te zetten 

op de juiste plek, en mensen worstelen vaak 

met complexe veranderingen die zich  in een 

hoog tempo aandienen.”

Haal het beste in jezelf naar boven
Jan Willem doet ook regelmatig aan ‘onder-

houd’ zoals hij het zelf noemt, door zich bij 

te scholen. “Zelfkennis is voor een coach een 

eerste vereiste. Daarnaast moet je goed kun-

nen luisteren en de juiste vragen stellen op 

het juiste moment.” Tijdens de intake komt 

de coachingsvraag of -vragen aan bod. Die 

moet helder worden omdat het nogal eens 

voorkomt dat de vraag die in eerste instan-

tie gesteld wordt slechts de bovenlaag is van 

een onderliggend probleem of uitdaging. 

Daarom is het belangrijk dat het klikt tus-

sen klant en coach en dat de klant zich veilig 

voelt. “Blokkades wegnemen en beter inzicht 

verkrijgen geeft ruimte om je talent op de 

juiste manier te benutten. Wij zijn geen psy-

chologen die behandeltrajecten doen maar 

we werken veelal met professionals die het 

beste uit zichzelf willen halen. Wij gaan jou 

niet vertellen hoe je dat moet doen. Het ant-

woord zit in jou.”            R.B.

Jan Willem op de 100% elektrische e-moped 

van het jonge bedrijf Eysing. Als investeerder 

en coach is hij betrokken bij de opzet van 

dit startende bedrijf en als adviseur blijft hij 

ze volgen.    

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

Ik wens namens de IJsclub Voorwaarts 

Vreeland iedereen een mooie winter met veel 

ijspret, gezelligheid, saamhorigheid en een 

fijn wintergevoel. 

De ruimte voor het ijsbaantje op het 

Maartenplein is vlakker gemaakt en iets 

vergroot, met dank aan de Gemeente en de 

omwonenden. Als het een tijdje gaat vriezen 

zullen we zorgen voor een mooie ijsvloer. En 

als het lekker lang blijft vriezen kunnen we 

misschien weer eens een plassentocht orga-

niseren. Wij zijn er klaar voor!

Casper Zeldenrijk, namens de IJsclub

De Vreelandse Kerstmarkt die zaterdag 8 
december plaatsvond, werd dit jaar weer 
druk bezocht. Het oude dorp was een paar 
uur omgetoverd tot een hele sfeervolle en 
gezellige markt met wel 47 kramen! Niet 
eerder kwamen zo veel kraamhouders en 
bezoekers naar Vreeland.

In de dagen voorafgaande aan de kerstmarkt 

bekeek de organisatie het weerbericht ie-

der uur. Het was nog even spannend of met 

name de wind niet te stormachtig werd. 

Maar gelukkig zag het er redelijk uit en werd 

vanaf zaterdagochtend met parka en regen-

laarzen aan de markt opgebouwd.

Zowel de bezoekers als de kraamhouders 

kwamen uit Vreeland, de directe omgeving 

en ver daarbuiten. In de Breedstraat was het 

een drukke boel en werd er flink geshopt bij 

de kramen. Op Duinkerken konden de be-

zoekers tijdens een lekker hapje eten en wat 

te drinken genieten van de optredens van 

OrVeo en het duo De Gasten. 

Dankzij alle kraamhouders, sponsors, be-

zoekers en vrijwilligers was De Kerstmarkt 

Vreeland 2018 weer een groot succes! 

Uiteraard zal de Kerstmarkt Vreeland er in 

2019 ook weer zijn. Schrijft u vast zaterdag 7 

december 2019 in de agenda? De inschrijvin-

gen voor kraamhouders is al weer geopend.

Foto’s: © Len Land

Kerstmarkt 2018
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22 januari: 
 Vechtologie -C- Flora en Fauna

26 januari: 
 Pasta maken

De Vreelandbode 10 jaar 

THEO SCHUMACHER     .NL

MEESTERSCHILDER

Tel. 0294 - 23 09 61

“Mijn werk is wie ik ben”  

Veel noten op haar zang heeft ze niet. 
Althans, niet voor iemand met zoveel muzi-
kale en andere creatieve talenten. Ze is afge-
studeerd aan het Conservatorium en speel-
de tot een paar jaar geleden in het Holland 
Symfonia Orchestra. Tegenwoordig ont-
werpt en maakt ze tassen en kleding. Onlangs 
beschilderde ze lampen voor het Antoni van 
Leeuwenhoek Ziekenhuis (AVL) waar ie-
dereen blij van wordt.

Hanneke (53) is behalve creatief nogal perfec-

tionistisch. Van dat laatste lijkt ze zich meer 

bewust dan van het eerste. Hanneke vertelt 

niet veel uit zichzelf, je moet echt doorvragen 

om meer over haar te weten te komen. “Ik heb 

mijn studie of werk nooit gekozen om per se 

succesvol te zijn, wél omdat ik daarin mezelf 

kon zijn. Het is gewoon wie ik ben.” Die enke-

le noten op haar zang zijn dus eerder de hoge 

eisen die ze aan zichzelf stelt. Hanneke steekt 

in ieder geval niet haar eigen loftrompet! 

Muzikaal Ensemble
In de kleurrijke maar opgeruimde woonka-

mer van de familie Prommel staan een paar 

trommels in zwarte hoezen. “Ik kom net te-

rug van een paar dagen Tibetaans tekenen op 

de Veluwe en Peter had gisteren een concert 

in de Kerk hier in Vreeland,” zegt Hanneke 

met een verontschuldigende lach. “Tja, de 

mannen waren dit weekend alleen thuis en 

je wilt niet weten wat ik hier dan aantref.” 

‘Die mannen’ zijn haar echtgenoot Peter en 

zoon Wouter (18). Dochter Katinka (21) 

woont en studeert in Amsterdam maar is net 

als haar broer hier in Vreeland opgegroeid. 

Hanneke, geboren in Zaandam en opge-

groeid in Eindhoven, leerde haar man ken-

nen toen ze inviel als fagottist bij het Radio 

Kamer Orkest. Peter woonde al in Vreeland 

toen zij 23 jaar geleden bij hem introk. Ook 

hij studeerde af aan het Conservatorium en is, 

behalve beroemd percussionist, componist, 

dirigent en marimba-solist, docent aan het 

Conservatorium in Amsterdam en Detmold 

Duitsland. 

Harde noten gekraakt
“Het was natuurlijk best complex om de pas-

sie voor ons werk in de muziek te combine-

ren met een jong gezin terwijl we ook vaak 

’s avonds moesten repeteren of optreden. 

Maar achteraf gezien waren dit juist de ‘mak-

kelijkste’ jaren.” In 2013 werd het Holland 

Symfonia Orchestra opgeheven waarmee 

Hanneke haar hart en ziel voor de muziek ge-

deeltelijk moest achterlaten. Vol goede moed 

startte de ze opleiding tot Meestercoupeur 

in Amsterdam en vervolgde die met een op-

leiding ‘leren tassen maken’. In 2015 kreeg 

Peter echter een ernstig auto-ongeluk waar-

na hij maandenlang heeft moeten revalide-

ren. In datzelfde jaar scheurde zoon Wouter 

zijn hamstring tijdens het beoefenen van de 

schermsport en heeft een half jaar niet kun-

nen lopen. In 2017 werd Hanneke zelf ziek 

en kreeg de diagnose borstkanker. In huize 

Prommel zijn de afgelopen jaren harde noten 

gekraakt. “Maar het gaat nu weer goed hoor!” 

Een nieuw begin

Als onderdeel van haar revalidatie bij het 

AVL kreeg Hanneke creatieve therapie. 

Inmiddels verlichten daar de door Hanneke 

kleurrijk beschilderde lampen de behandel- 

en ontvangstkamers van de stoma-afdeling. 

Een medewerkster van deze afdeling schonk 

het bedrag waarmee deze kostbare lampen 

konden worden gemaakt. De kosten zitten 

uiteraard alleen in het bijzondere materi-

aal waarmee ze deze plekken opvrolijken. 

Hoewel Hanneke hier met veel plezier aan 

heeft gewerkt ligt haar hart voor de toekomst 

in het ontwerpen en maken van ‘op maat ge-

maakte’ tassen en kleding. Voorlopig heet het 

kledingmerk Hanna Karina en voor de tassen 

gebruikt ze het label HKM Industries. “Boven 

heb ik mijn werkplek al hiervoor ingericht!” 

Heeft Hanneke haar ‘Mijn werk is wie ik ben’ 

nu uitgebreid met ‘Mijn werk is wie jij bent’? 

Hoe dan ook, op naar een mooi nieuw begin 

voor Hanneke! 

P.v.d.H.

Met hart & ziel: 
Een nieuw begin voor Hanneke Prommel-Metselaar
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Wistje dat....
*  Sinterklaas weer in Vreeland is geweest?

*  Er voor Sint weer heel veel geknutseld, ge-

schreven en getekend is?

*  Sint zijn Pieten er dit jaar wel een beetje 

een puinhoop van hebben gemaakt in de 

aula?

*  Diek, Anna en Jana uit groep 1-2 prach-

tige portretten van Piet hebben gemaakt?

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
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10 jaar De Vreelandbode

*  De kinderen uit groep 3 hun eerste brief 

naar Sint hebben geschreven?

*  Er twee kinderen zijn die graag een hond 

van Sint willen?

*  Groep 3 heeft met z’n allen een hele mooie 

pakjesboot gemaakt?

*   Bart en Gijs een heuse Sint hebben gete-

kend?
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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

*  De kinderen uit groep 5 aan de slag zijn 

gegaan met 3D stoomboten?

*  Er zelfs in groep 8 druk getekend en ge-

knutseld is?

*  De hele school samen met Sint en zijn Pie-

ten hebben gedanst?

*  De kinderen tot hun grote verdriet de Sint 

nu weer een jaar moeten missen?

*  Er in de school en vele huizen inmiddels 

een kerstboom staat?

*  De kerstvakantie dus ook bijna begint?

*  De hele redactie van de Vreelandbode 

alle kinderen uit Vreeland een hele goede 

kerst wenst?

*  En dat wij jullie mooie werkjes en lieve 

verhalen ook volgend jaar heel graag weer 

in de kinderpost plaatsen?

Fijne Kerst!

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

*  Eva P zelfs een hele strip heeft gemaakt 

over Sint?
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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 wensen iedereen 
mooie en gezellige 

feestdagen.

 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 een regenachtige zondagochtend word 
ik warm onthaald door Esther en haar ge-
zin. Ze zitten nog aan het ontbijt en de boot 
geurt naar verse broodjes. Terwijl ik een 
goede kop cappuccino krijg, vertelt Vita 
al enthousiast over haar nieuwe school ‘in 
Noord’. Want hoewel de familie nog niet 
naar Amsterdam verhuisd is, gaan de kinde-
ren daar al wel naar school. Vita gaat naar 
Vox klassen, een school waar vooral project-
matig wordt gewerkt met veel vrijheid en 
verantwoordelijkheid. Kilan gaat naar een 
Montessorischool in Noord.

Het gezin woonde 7 jaar in Vreeland en op 7 

januari dragen ze hun boot over aan de nieu-

we bewoner, een Amsterdammer die na ja-

renlange reuring aan de Prinsengracht uitziet 

naar de rust aan de Vecht. Precies het omge-

keerde van wat Esther, Frans en hun kinderen 

willen. Zij zien juist uit naar alle faciliteiten 

die een grote stad biedt. Na de kerst vertrekt 

het gezin in eerste instantie naar een tijdelijke 

woning op de Ilperveldstraat in Amsterdam 

Noord en in mei 2020 hopen ze hun loft te 

betrekken, onderdeel van een nieuwbouw-

project in Amsterdam Noord, in Buikslo-

terham, aan het water. Leuk detail is dat hun 

huidige buurman Willem van Sintannaland 

deze loft voor hen gaat inbouwen.

Al jaren geleden werden Esther en Frans 

‘gegrepen’ door het nieuwbouwproject ‘Sto-

ries’ in de Buiksloterham dat duurzaam en 

circulair gebouwd wordt, met onder meer 

veel hout, een sedum dak (bekleed met vet-

plantjes voor het opvangen van regenwater), 

zonnepanelen en zoveel mogelijk energie-

neutraal. Maar de manier van bouwen met 

een bouwgroep of CPO (Collectief Particulier 

Opdrachtgeverschap) was niet het enige wat 

hen aansprak. De begane grond van het ge-

bouw waar zij gaan wonen wordt zo ingericht 

dat niet alleen bewoners maar ook buurt-

genoten er plezier aan kunnen beleven. Er 

wordt bijvoorbeeld een werkplaats gecreëerd 

voor mensen met afstand tot de maatschap-

pij, maar ook een zogenaamd ‘verhalencafé’, 

om zo verbinding te maken met de buurt. In 

het café gaan lokale overheden en inwoners 

met elkaar in gesprek over actuele thema’s die 

spelen in de buurt. En Frans (grafisch vorm-

gever en zondagsfilosoof) en Esther (antro-

poloog) willen hier graag een actieve rol in 

gaan spelen.

Frans is opgegroeid in Amsterdam Noord en 

Esther heeft er jarenlang gewerkt en beiden 

hadden nooit gedacht daar ooit nog naar te-

rug te gaan. “Wij zijn indertijd bewust naar 

Vreeland verhuisd om de kinderen in het 

groen en veilig op te laten groeien” vertelt 

Frans. “Maar nu zijn de kinderen ouder en 

komen we in een nieuwe fase van leren en 

ontdekken. Amsterdam Noord innoveert en 

bruist en het lijkt hen een optimale plek voor 

een nieuw begin.” Daar komt nog bij dat Es-

ther en Frans niet het gevoel hadden dat ze 

hier in de buurt een school konden vinden 

die goed past bij hun kinderen. Daarvoor 

biedt een stad toch meer kansen en mogelijk-

heden, zo vinden zij. 

Esther vult aan: “In dit project voelt het straks 

echt als thuiskomen, hier komt het allemaal 

bij elkaar. We laten in Vreeland wel echt iets 

achter wat heel gaaf is, maar we gaan ook weer 

iets doen wat heel gaaf is!” zegt ze stralend. 

“Het is op alle vlakken een nieuw begin, voor 

ons, maar natuurlijk ook voor de kinderen.”

A.F.

Voor het 10e achtereenvolgende jaar or-
ganiseert Lions Club Loosdrecht e.o. het 
evenement ‘Bridge aan de Dijk’ op zaterdag 
2 februari 2019. De opbrengst van dit toer-
nooi is elk jaar  voor een goed doel. 

Het doel voor 2019 is de Stichting Aangepast 

Tennis Komt ‘ie, waar sporters met een ver-

standelijke beperking en ook revaliderende 

tennissers op hun eigen niveau kunnen ten-

nissen. In de vorm van een kroegentocht 

langs verschillende locaties van de Oud 

Loosdrechtsedijk in Loosdrecht spelen de 

paren 24 spellen in 6 rondes. De start is om 

10.45 uur. 

Deelname aan het toernooi kost € 67,50 per 

paar incl. koffie, lunch en borrelhapjes. 

Aanmelden kan nu al via de website www.

loosdrecht.lions.nl. Deelname is uitsluitend 

mogelijk per paar. Inschrijving vindt plaats 

op basis van volgorde van betaling en is 

definitief na ontvangst van het inschrijffor-

mulier en de betaling op rekeningnummer 

NL78RABO033.69.37.075 t.n.v. Lionsclub 

Loosdrecht e.o., met vermelding van de ach-

ternamen van het bridgepaar.

Bridge aan de Dijk

Ik vertrek...
Esther Sarphatie, Frans Beijer, Vita en Kilan
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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 

De donkere dagen voor kerst brengen vaak 

meer inbraken met zich mee. Ook in Vreeland 

was het begin december raak bij twee wo-

ningen. Bij een woning aan de Spoorlaan 

is het slot van de voordeur geforceerd, ter-

wijl de bewoners op vakantie waren. Op de 

Vredelantstraat is een achterdeur openge-

broken, waardoor de inbrekers het huis bin-

nen konden gaan. De politie zoekt getuigen, 

die zich kunnen melden via 0900-8844. Ook 

roept de politie op om vooral 112 te bellen 

bij verdachte situaties. Zij rijden liever een 

keer voor niets dan achteraf een aangifte te 

moeten opnemen. En vergeet niet uw Buurt 

WhatsApp te gebruiken als u iets verdachts 

ziet! Samen zien we meer dan alleen. 

Fietsen langs de Oostkanaaldijk kan gevaar-
lijke situaties opleveren vanwege de slechte 
staat van het wegdek op sommige plekken. 

Het College van B&W antwoordde op vra-

gen van gemeenteraadslid Pim van Rossum 

over het onderhoud: “Incidenteel onderhoud 

is mogelijk, structureel onderhoud nog niet. 

Dit vindt pas plaats in 2023. De problemen 

aan het fietspad worden hoofdzakelijk ver-

oorzaakt door de wortels van de direct naast 

het fietspad staande bomen. De gemeente is 

in deze de wegbeheerder maar niet verant-

woordelijk voor de bomen. Rijkswaterstaat 

is de eigenaar en verantwoordelijk voor deze 

bomenrij. Wij zijn dan ook in overleg met 

RWS over mogelijke oplossingen voor de 

korte en lange termijn.” Wordt vervolgd.

Fietspad langs de Oostkanaaldijk

Bijzonder Sterrenconcert
Echt bijzonder zijn de STERRENconcerten die 

in de serie ‘Vree(md)land’ worden georgani-

seerd. Het tweede concert, op 25 november, 

trok een volle kerk. Het publiek werd in me-

ditatieve sferen gebracht door Julia Ohrmann 

op haar Indiase bamboefluit de bansuri, slag-

werker Niti Biswas op zijn tabla (Indiase trom-

mels) en Mike Fentross op de barokluit, de 

theorbe. Dit initiatief van de Vreelandse slag-

werker en percussionist Peter Prommel brengt 

muziek die je ‘normaal’ niet (snel) hoort naar 

ons toe. Een verrijking voor de muziekgeest. 

Het derde en laatste concert is op 24 februari.

Sterren houden van Vreeland, u ook?
Wij zoeken tientjes donateurs
Sterren van Vreeland is voortgekomen uit 
het feestjaar Vreeland 750 en viert het Vree-
landse talent. Door allerlei verbindende cul-
turele activiteiten te organiseren, stimuleren 
we de onderlinge saamhorigheid en gezellig-
heid. Want dat maakt het leven in een kleine 
kern extra bijzonder.

Sterren van Vreeland organiseren: De Buurt-

kamer, Vaartochten voor ouderen, Wan-

delingen, Buiten-en kerkconcert, Podium 

Vree(md)land, Buiten Teken-en Schilderdag, 

Tentoonstellingen, Vreelander vertelt.

Doe mee met de activiteiten en help als het 

kan graag ook financieel mee. We zoeken do-

nateurs om onze activiteiten te kunnen blijven 

organiseren. Stuur graag uw email naar: info@

sterrenvanvreeland.nl  dan informeren wij u 

over de diverse mogelijkheden. €10,- is al heel 

welkom, meer mag ook.

Sterren houden van Vreeland, u ook? 
Stichting Sterren van Vreeland is een ANBI, 

NL07TRIO0391177923

www.sterrenvanvreeland.nl

Inbraken in Vreeland 
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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

Op zaterdag 15 december jl. gaven Muziek-

vereniging OrVeO en Projectkoor De Pol-

dermodellen een uniek gezamenlijk Win-

terconcert in een overvolle Ludgeruskerk in 

Loenen. Tijdens het gevarieerde programma 

brachten Orveo en de Poldermodellen af en 

toe afzonderlijk, maar vooral gezamenlijk, 

mooie muziek ten gehore. De avond werd 

indrukwekkend afgesloten met ‘Hallelujah’ 

van Leonard Cohen, waarbij het publiek uit 

volle borst mee zong. 

Foto: Maarten Vervoorn

Feestelijk Winterconcert

Met de geboorte van Noëlle kreeg huize Bink een nieuwe bestemming. Het werd het huis van opa 

en oma! Dit vrolijke vrouwelijke kerstkind zorgt wekelijks voor röhring en gezelligheid!

Een nieuw begin...Een nieuw begin...
‘Noëlle’
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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

Ik wens u fĳ ne feestdagen 
en vooral een gezond 2019!   

Nelly 

 

Aan de Molendijk in Loe-
nen a/d Vecht ontmoeten we 
Meesterschilder Theo Schu-
macher (55) van het gelijkna-
mige schilderbedrijf. In het 
kantoor is een klein museum-
pje achter glas met spullen uit 
de dertiger jaren. Van kleurs-
talen en materialen tot naam-
bordjes. En een leuk 3-cijferig 
telefoonnummer.

Theo is maandelijks met drie 

advertenties duidelijk zicht-

baar in onze Vreelandbode. 

Daarnaast zien we altijd nog 

een advertentie van Schuma-

cher Schilders aan de Werf in dezelfde plaats. 

Dat moet even opgehelderd worden. Theo 

legt uit: Mijn opa vertrok in de crisisjaren - 

rond 1935 - vanuit Rotterdam naar Loenen 

a/d Vecht en startte zijn schildersbedrijf. 

Later nam mijn vader het bedrijf over en ik 

sinds 1984. Dat hebben wij uitgebouwd in 

de hoogtijdagen tot een bedrijf met 38 man. 

Tot de economische crisis zich aandiende 

en wij gedwongen werden afstand te nemen 

van het schildersbedrijf dat toen in andere 

handen - overigens geen familie - overging. 

Het was voor mij een zware periode om een 

schildersbedrijf van drie generaties op te 

geven. Maar het bloed kruipt waar het niet 

gaan kan en ik heb samen met Cees (39), 

mijn broertje, een nieuw schildersbedrijf met 

de huidige naam “Theo Schumacher Mees-

terschilder” opgericht. Dat betekende voor 

mij weer op de steiger en de ladder. Maar 

veel oude klanten waren ons niet vergeten en 

meldden zich al spoedig waardoor het bedrijf 

nu uitgegroeid is tot 15 man en vrouw. Wat 

ik wel ondervonden heb, is dat een crisis ook 

leerzaam kan zijn. Zo vind ik diversiteit van 

personeel heel belangrijk. Een ieder met zijn 

eigen kwaliteiten om zo met z’n allen voor 

al onze klanten tot een goed eindresultaat te 

komen.”

Ontzorgen
Theo Schumacher Meesterschilder is een 

allround bedrijf. Theo vertelt: “Dit heeft als 

voordeel dat wij onze klanten kunnen ont-

zorgen. Naast het standaard schilderwerk 

doet bijvoorbeeld Cees hout- en marmerimi-

taties voor onder andere kerken en buiten-

plaatsen en als je hier in de regio een mooie 

naam op de voordeur geschilderd ziet, dan 

heeft bijna altijd onze Cees dat gedaan.” 

Kleurrijk 2019 
Theo vervolgt: “We hebben nu ook een 

specialist op het gebied van behangen wat 

tegenwoordig weer helemaal in komt. Ook 

hebben wij een eigen timmerman in dienst 

die reparaties aan houtwerk kan doen, als wij 

dat tijdens de werkzaamheden tegenkomen. 

Zo hoeft de klant dus niet op zoek naar een 

timmerman waardoor het werk zou kunnen 

stagneren. Dat geldt ook voor onze eigen 

glaszetter. Ook zijn we een erkend leerbe-

drijf. Dus regelmatig komen jongeren die de 

schildersvakopleiding volgen bij ons stage 

lopen. Wij hebben gemerkt dat onze for-

mule goed aanslaat en zien dan ook de toe-

komst met vertrouwen tegemoet. Zoals het 

er nu uitziet komt er helaas geen 4e generatie 

Schumacher in ons bedrijf. Het zijn dus Cees 

en ik - en onze medewerkers - die dit bedrijf 

nog vele jaren willen doorzetten. We sluiten 

2018 af als een schitterend jaar en ook 2019 

ziet er kleurrijk uit. Voor alle mogelijkheden 

binnen ons bedrijf kan de klant het beste 

even kijken op onze website. 

          C.L.

Zin om te schaatsen, nu er (nog) geen natuur-

ijs is? In de buurt van Vreeland zijn tot en met 

6 januari twee ijsbanen open: in Maarssen in 

het park van Goudestein (www.maarssen-

onice.nl) en in Nederhorst den Berg (www.

Nederhorstonice.nl). Op beide ijsbanen wor-

den veel extra activiteiten georganiseerd, zoals 

discoschaatsen, curling en kunstrijden op de 

schaats. Leuk uitje voor de kerstvakantie!

Schaatsen in de buurt

Bedrijvigheid: Meesterschilder Theo Schumacher
“Wij ontzorgen onze klanten”

Op vrijdag 28 december draait in het Film-

huis de film ‘The Way’. Tom, een Ameri-

kaanse dokter reist naar Frankrijk om de 

stoffelijke resten van zijn zoon op de halen. 

De  jongen is omgekomen terwijl de Camino 

de Santiago aan het lopen was. Gedreven 

door verdriet en het verlangen zijn zoon be-

ter te begrijpt besluit Tom ook aan deze pel-

grimstocht te beginnen. Inloop vanaf 19.30 

uur, aanvang film: 20.00 uur. 

Vecht & Angstelkerk, Rijksstraatweg 136  

Loenen aan de Vecht.

Filmhuis Loenen
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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

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

• Ook voor uw winterbanden en opslag

• Originele VW- en Audi accessoires

• Onderhoud en reparatie aan alle merken

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

dempers etc.

• APK keuringen (gratis bij grote beurt)

• Taxatie schadeauto’s

• Plaat en spuitwerk

•  Demonteren / monteren van uw zomer-en   

winterbanden en het verzorgen van de opslag.

• Stalling en onderhoud voor uw oldtimer

•  Car cleaning Oskamp: gehele verzorging van 

interieur en exterieur van uw auto.

Voor goede service en gratis advies
Verkoop van nieuwe en gebruikte

automobielen met Bovag-garantie

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

Tel/Fax: 0294 - 29 13 45

Tevens benzine verkoop

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

zaterdag van 07.00 - 17.00 uur

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

Kees Beelaerts van Blokland, wonende op de 
buitenplaats Vreedenhorst aan de Bergseweg, 
kwam afgelopen dinsdag in de Buurtkamer 
vertellen over de Dorssewaard, het gebied 
tussen  Vreeland, sluis het Hemeltje en de 
Kleizuwe.....

Hij nam ons mee op een denkbeeldige wande-

ling en vertoonde beelden van de bijzondere 

plekjes en huizen die vroeger langs de route 

stonden en ook nu nog te zien zijn: voormalige 

boerderijen, buitenplaatsen en andere bebou-

wing. De buurtkamer werd weer goed bezocht 

en de aanwezigen waren erg enthousiast. Kees 

beloofde nog eens terug te komen want hij 

heeft nog heel wat voor ons in petto!

Ook in 2019 komt er elke eerste dinsdag van 

de maand een interessante spreker. Op dins-

dagochtend 8 januari komt Micha Cluysenaer 

vertellen over de Vreelandse kunstenaar Lion 

Cachet en op dinsdagochtend 5 februari komt 

Lisette de Greef, wijkverpleegkundige, vertel-

len over valpreventie.

Buurtkamerpraatjes

Honderden kinderen en hun (groot)ouders 

stonden op 24 november aan de kade langs 

de Vecht de pakjesboot van Sinterklaas op 

te wachten. Opgewarmd door chocomel of 

glühwein van De Nederlanden en door de 

vrolijke sinterklaasliedjes, gespeeld door 

OrVeO, zat de stemming er goed in. Even 

was er lichte paniek, want de boot leek wel 

in brand te staan, zoveel rook kwam er van 

af. Dit bleek een verbrande taart te zijn, de 

bakpiet had zijn dag niet. Wat nu, want de 

jarige Sint moest toch een taart krijgen? Ge-

lukkig was chefkok Wilco paraat. Nadat alle 

kinderen luidkeels om hem riepen bracht hij 

een prachtige pepernotentaart voor de Sint. 

De burgemeester kon hierna Sint welkom 

heten en aan land helpen. Samen met zijn 30 

(!) Pieten liep iedereen naar het Dorpshuis, 

waar alle kindjes met Sint op de foto konden, 

en een hand, een vriendelijk woord en veel 

pepernoten kregen! Wat een onvergetelijke 

dag was het. 

Dank aan de vrijwilligers
Een evenement als dit kan alleen plaatsvin-

den met hulp van tientallen vrijwilligers. 

Vergunningen aanvragen, de logistiek rege-

len, afzetlinten en vlaggetjes ophangen, EH-

BO-ers, verkeersregelaars, noem maar op. 

Financiële ondersteuning was er vanuit de 

Bedrijfsvereniging Ondernemend Vreeland, 

die dit kinderfestijn ieder jaar organiseert.

Feestelijke intocht Sinterklaas
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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

De ontwikkelingen rond de N201 houden de 
gemoederen in en om Vreeland goed bezig. 
Als Provinciale Staten luisteren naar onze 
Dorpsraad (en die van Loenen), stellen zij 
het besluit omtrent de gewenste vorm van 
uitbreiding uit totdat er meer helderheid is 
over de verschillende opties. 

Tijd dus om eens terug te blikken op de N201. 

Op de oude foto uit circa 1940 ziet u de weg 

in zijn oorspronkelijke staat, want hij was 

toen net af. Op de prentbriefkaart zien we de 

toenmalige naam: Nieuwe Weg. We zien dat 

we op het Utrechtse deel van de weg zitten, 

vanwege de klinkers. Het Noord-Hollandse 

deel was namelijk bekleed met betonplaten. 

De opgang die op deze foto te zien is is er 

niet meer. Tot begin jaren ’70 waren er twee 

opritten om van en naar de weg te komen: 

Duinkerken en de Lindengracht. Met het 

drukker worden van de weg werden deze 

kruisingen steeds gevaarlijker, wat ook resul-

teerde in ongelukken en latere aanpassingen 

van de opritten. De oprit op de oude foto is nu 

dan ook ongeveer de plek waar het fietstun-

neltje loopt. 

De Provinciale weg N2 -zoals hij heette- 

werd in 1939 aangelegd. De aanleg maakte 

deel uit van een ontsluitingsplan van de 

Vechtstreek naar ontwerp van hoofd van 

Provinciale Waterstaat, Anton Mussert. 

Zijn plannen behelsden ook bijvoorbeeld de 

aanleg van het Hilversums kanaal, het ver-

beteren van de Bloklaan en de aanleg van de 

Cronenburgerbrug in Loenen. 

Door de aanleg van de provinciale weg  werd 

Vreeland in tweeën gesplitst. Ook werd de 

vaart tussen het sluisje en Vechtingang bij de 

Knollenbrug (Lindengracht) doorsneden. De 

Kortenhoefse Sluis werd zo overbodig want 

er was nu geen vaarverbinding meer tussen 

de Wijde Blik en de Vecht. Hij werd gedempt 

en alleen de naam van het buurtschap, ‘Het 

Sluisje’, herinnert nog aan de vroegere sluis. 

Ook werd een deel van het kasteelterrein van 

Kasteel Vredelant (het later Sperwerveld) af-

gestoken door de wegaanleg.

In 1939 was de weg klaar. Er was echter nog 

geen brug over de Vecht, dus de weg liep dood 

tegen de Vecht. In 1940, aan het begin van de 

Tweede Wereldoorlog, werd deze brug aan-

gelegd en geopend. Vanwege de omstandig-

heden ‘niet met de gebruikelijke festiviteiten’. 

Laten we hopen dat de N201 niet verbreed 

wordt maar dat de huidige weg beter wordt 

ingericht met b.v. wisselstroken en dat het 

verbeteren van het openbaar vervoer een 

centralere plek krijgt. Hangende de besluit-

vorming kijken we nog met weemoed terug 

op de rustige, smalle weg die de N201 ooit was 

vlak na de aanleg….              J.J. 

Oude foto: Coll. Johan Veenman

Vroeger en Nu

Vreeland nu

De N201De N201

Vroeger en Nu
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Het succes van vorig jaar (zie foto) heeft ervoor 

gezorgd dat vrijwilligers, met name Casper 

Zeldenrijk, ook dit jaar een kunstijsbaantje 

hebben gerealiseerd op het Maartenplein. Dit 

jaar nog wat groter dan vorig jaar! Zodra het 

gaat vriezen en de baan open is zal dit o.a. via 

de Facebookpagina Vreeland gecommuni-

ceerd worden.

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

Schaatsbaantje op Maartenplein

Helaas sluiten Petra en Adrie Helder na  45 

jaar hun tabaksspeciaalzaak ‘De Beurs’ op de 

hoek van de Brugstraat en de Dorpsstraat. 

Veel Loenenaren haalden hier ook maande-

lijks een Vreelandbode op. Dit distributie-

punt verdwijnt dus vanaf 1 januari. Bedankt 

Petra en Adrie voor deze jarenlange service! 

Mensen uit Loenen kunnen -zolang de voor-

raad- strekt een Vreelandbode halen in de 

bibliotheek bij Het Kampje en bij Prinselijk 

Proeven (Dorpsstraat 44). 

De entree van Vreeland is vorige week in 

kerstsfeer gebracht door een grote kerst-

boom, geschonken en geplant door Reinoud 

Kooijman van De Bomenman en Ruben 

Bosch van Bosch Hoveniers. Twee lampen 

zorgen ervoor dat de boom in het donker 

kleurrijk is aangelicht. Mooi initiatief!

Kleurrijke kerstboom

Trefbaltoernooi

De ‘winkel van Petra’ in Loenen sluit

Op woensdag 14 november was het in de 

Vreelandse gymzaal een kabaal van jewelste! 

Het jaarlijkse trefbaltoernooi voor achtste 

groepers van de vijf basisscholen uit Vree-

land, Loenen en Loenersloot wordt traditie-

getrouw in onze gymzaal gespeeld.

Er werd dapper gestreden en de vijf jon-

gens- en vijf meidenteams speelden gecon-

centreerd voor de winst. Na twee spannende 

eindwedstrijden wonnen zowel het Vree-

landse meidenteam “Las Chicas Rosas” als 

het Vreelandse jongensteam “Wolfgang”!

Binnenkort in de verkoop fase 2
15 vrijstaande woningen

www.vechtenveld.nl

De redactie van de Vreelandbode 
wenst u gezellige kerstdagen en 
een gelukkig en gezond 2019!


