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Van de redactie
‘Oud en Nieuw’ is waar het in deze sprankelende laatste 

Vreelandbode van 2019 om draait. Jawel, want we hebben 

eindelijk een nieuwe Burgemeester! En het was weer ou-

derwets genieten op de Vreelandse Kerstmarkt waar oude 

bekenden en nieuwe gezichten elkaar troffen. Aan de Lin-

dengracht werd deze avond uitbundig afgetopt met een wat 

abrupt einde van Lokaal Zuid. Inmiddels hebben Paul en 

Marije Zuidervaart de deuren van hun nieuwe ‘Oud Zuid’ 

in Loenen al geopend en kijkt Vreeland reikhalzend uit 

naar wat de nieuwe uitbaters gaan brengen in de voormali-

ge ‘Taveerne de Vecht’. In deze Vreelandbode ook weer een 

leuke ontmoeting met nieuwe buren, het laatste nieuws van 

de Buurtkamer en van de Dorpsraad. De oude Grote kerk 

wordt belicht in ‘Vroeger en Nu’ en de oude pony’s van 

boer Beukeboom worden nog altijd liefdevol verzorgd door 

de jeugd. De ‘Bedrijfsvereniging Ondernemend Vreeland’ 

vaart een nieuwe koers en de uit Afghanistan afkomstige 

jonge dorpsgenoot Aryan pakt alle kansen op haar pad aan. 

De oude Sint deed overigens nog maar kortgeleden weer op 

hartverwarmende wijze zijn intocht in Vreeland maar op 

de kidsredactie zijn ze al helemaal in kerststemming. Ha-

rold Linnartz schiet in zijn column de vuurpijlen al richting 

het nieuwe jaar. Wij wensen iedereen alvast een heel mooi 

‘Oud en Nieuw’!
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Op 1 januari vindt traditiegetrouw de Vreelandse 

Nieuwjaarsduik plaats. Om 14.00 uur duiken 

sportieve dorpsgenoten de Vecht in, terwijl vuren 

branden en warme chocomel en glühwein wordt 

geschonken aan het publiek om de handen te war-

men. Komt allen naar dit gezellige dorpsevenement 

om elkaar het beste voor het nieuwe jaar te wensen 

en de dappere duikers aan te moedigen!

Duik het nieuwe jaar in!

Tijdens een drukbezochte bijeenkomst in het 

Dorpshuis op 2 december heeft de provincie 

Utrecht de verder uitgewerkte plannen voor 

de N201 gepresenteerd. Een nieuw idee van de 

Provincie om van de weg door Vreeland een 50-

km zone te maken werd enthousiast ontvangen. 

Het aangepaste plan voor het aquaduct 

riep felle discussie op, mensen waren 

positief maar er was ook veel weer-

stand.  

50 kilometer zone
De ambtenaren van de provincie heb-

ben een alternatief plan bedacht om de overlast 

van de N201 aan te pakken, dat relatief makkelijk 

en snel uit te voeren is. Ze stellen voor de N201 

door Vreeland onderdeel van de bebouwde kom te 

maken waar je maar 50 km/u mag rijden. De weg 

wordt dan smaller gemaakt en er komen drempels 

waardoor je er niet meer zo hard kan rijden. De 

N201 wordt er volgens de provincie veiliger van, 

stroomt beter door en de auto’s maken minder ge-

luid en stoten minder fijnstof uit als ze langzamer 

en constanter rijden. Veel bewoners vinden dit in 

hun eerste reactie een goed idee.

Aquaduct
Op de verder uitgewerkte tekening voor het aqua-

duct werd minder enthousiast gereageerd. Daarop 

wordt het aquaduct niet aangelegd onder de hui-

dige weg, maar via een bocht een stukje naar het 

zuiden. Dat betekent dat de weg wat verder van de 

school en de huizen ernaast komt te liggen, maar 

dat de bewoners van het Sluisje voor hun gevoel nu 

helemaal door de N201 worden ingesloten. En de 

huizen aan de Boslaan 1, 3 en 5 moeten 

verdwijnen. De huidige brug zal blij-

ven voor fiets- en landbouwverkeer.  

Het nieuwe ontwerp heeft volgens de 

eerste berekeningen een positief effect 

op de geluids- en luchtkwaliteit bij de 

school en de omliggende wijk, maar 

een negatief effect op de natuur. De kritiek op het 

plan tijdens de presentatie was vooral dat de tun-

nel niet lang genoeg is. De weg gaat alleen onder de 

grond onder het water, maar komt vrijwel direct 

daarna weer omhoog.         Lees verder op pagina 7

N201: 50-kilometerzone of aquaduct?

Karel Kammeijer

Bericht 
van de 

Dorpsraad

Wisseling van de wacht in de lokale horeca
Wisselingen van de horeca in zowel Vreeland 
als Loenen zijn de ‘talk of the town’. Acht jaar na 
de opening sluit Lokaal Zuid haar deuren aan de 
Lindengracht. Paul en Marije Zuidervaart zetten 
hun horecawerkzaamheden voort in het pand aan 
de Rijksstraatweg in Loenen waar tot voor kort 
café De Heeren was gevestigd. 

‘Oud Zuid’ gaat hun nieuwe eetcafé heten. Hun 

restaurant Paolo’s richt zich op pizza’s en tapas, 

Oud Zuid zal een uitgebreidere kaart hebben. In 

Vreeland is Lokaal Zuid inmiddels gesloten. De fa-

milie Daalder neemt rondom de jaarwisseling het 

stokje over van de familie Zuidervaart. De nieuwe 

eigenaren zullen eerst wat aanpassingen doen en 

in de loop van januari/begin februari opengaan. 

De nieuwe naam is nog niet bekend, maar de for-

mule heeft Gaby Daalder al helder voor ogen:  “We 

willen er een gezellige eetgelegenheid van maken 

met toegankelijke happen en een lunchkaart met 

smaakvolle broodjes en goede lunchgerechten. We 

openen van woensdag tot en met zondag van kof-

fietijd tot sluit.” Daarnaast wil Gaby een platform 

bieden voor Vreelandse initiatieven zoals optre-

dens van lokale artiesten op zondagmiddagen. Ze 

wil niet alleen een fijne plek creëren om lekker te 

eten en te drinken, maar ook om te werken, te ver-

gaderen of voor verjaardagsborrels of workshops. 

En daar is natuurlijk ook personeel voor nodig, 

voor zowel in de keuken als achter de bar. 

Voor meer informatie: gabydaalder@gmail.com 

of 06-51613419. Gaby en Remco Daalder
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Colofon

Huisarts Vreeland 
P.H. Klever. 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.: 088-1309600 
(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 Dennis de Jong, Ruiterstraat 5, 3633AV, 
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

Agenda
21 dec. Ophaaldag papier en karton (blauwe bak)

24 dec. Buurtkamer, 10.00-12.00 uur, Dorpshuis

24 dec. Kerstnachtdienst, 22.00 uur, Sint Nicolaaskerk

1 jan. Nieuwjaarsduik, 14.00 uur, Duinkerken

7 jan.  Buurtkamer met Buurtkamerpraatje, 

 10.00-12.00 uur, Dorpshuis

7 jan. Ophaaldag Plastic, Metalen, Drankenkartons  

 (oranje bak)

9 jan. Concert Benjamin Herman, 20.15 uur, 

 Oude Kerk Kortenhoefsedijk Kortenhoef

16 jan. Ophaaldag GFT afval (bruine bak)

14 jan.  Buurtkamer, 10.00-12.00 uur, Dorpshuis

18 jan. Ophaaldag papier en karton

21 jan.  Buurtkamer, 10.00-12.00 uur, Dorpshuis

24 jan. Nieuwjaarsborrel Dorpsraad

 17.00-19.00 uur, Dorpshuis

28 jan.  Buurtkamer, 10.00-12.00 uur, Dorpshuis

10 feb. Samen dementievriendelijk, 19.30 uur, 

 Dorpshuis

22 dec. Vierde zondag Advent, ds. Klaas Vos 10.00 uur

24 dec. Kerstavond 22.00 uur,  ds. Klaas Vos

25 dec. Eerste Kerstdag, ds. Jan Rinzema, 10.00 uur

29 dec. Ds. Lotterman, 10.00 uur  

31 dec.  Geen dienst 

5 jan.  Pastor Fred Flantua, 10.00 uur

12 jan. Mw. Wilma Blaak, 10.00 uur

19 jan. Dienst in Loenen, 10.00 uur

26 jan. Ds. Casper van Dorp, 10.00 uur 

Kerkdiensten

Gezondheidscollectief 
Vreeland
Fetha 3

* 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

Vechtzooitje
Mijn naam is Pien Reijnen en ik ben 17 jaar. Ik pas 

al een aantal jaar met veel plezier op in ons dorp! 

Aangezien er altijd wel nieuwe inwoners zijn of 

mensen op zoek naar een oppas... dan kunt u mij 

gerust een sms/appje sturen: 0646133077. Wellicht 

tot snel! Groetjes Pien
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Traditiegetrouw wordt door de Protestantse 
Gemeente Vreeland op Kerstavond 24 december 
de kerstnachtdienst georganiseerd in de Grote- 
of Sint Nicolaas Kerk. Wij nodigen dan ook jong 
en oud uit om bij deze bijzondere en feestelij-
ke dienst aanwezig te zijn. Voorganger in deze 
dienst is dominee K. Vos uit Huizen. Thema van 
de dienst is: ‘God wordt mens, nu wij nog!!!’

Aan deze dienst werken mee: organist Lieuwe 

Visscher, en het Adhoc Koor onder leiding van 

Maxim Scholten. Aanvang dienst 22.00 uur. De 

kerk is open om 21.30 uur, dan krijgt U al gele-

genheid om voor de dienst kerstliederen mee te 

zingen. 

Na de dienst is een 

ieder uitgenodigd 

om onder het ge-

not van een glaasje 

glühwein, choco-

lade melk en kerst-

brood elkaar te ont-

moeten.

De Protestantse 

Gemeente Vreeland 

nodigt u en jullie 

van harte uit om de 

kerstnachtdienst bij 

te wonen.

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

elektrawerken, loodgieterswerkzaamheden,

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

Op vrijdag 24 januari kunnen alle Vreelanders 

elkaar weer een gelukkig nieuwjaar wensen op de 

Nieuwjaarsborrel die de Dorpsraad organiseert. 

Iedereen is van harte welkom tussen 17.00 en 

19.00 uur voor een gezellig samenzijn.

Nieuwjaarsborrel Dorpsraad

De toekomst van de kerk
Reinko Abels en Kees Hellingwerf

De toekomst van de Vreelandse Kerk, meestal de 
Grote of Nicolaaskerk genoemd, is op termijn niet 
zeker. Het gebouw, waarvan de oudste delen van 
rond 1265 nog te zien zijn, staat al eeuwen op de-
zelfde plek midden in de oude dorpskern. In de 
loop der tijd zijn er delen aangebouwd, vernieuwd 
en gerestaureerd, en altijd is het een beeldbepa-
lend gebouw gebleven. 

Na de Alteratie in 1578 behoorde de kerk aan de 

Protestante Gemeente, en dat is tot vandaag de 

dag zo. Het gebruik en het onderhoud vraagt om 

voldoende financiën en mensen die zich actief wil-

len inzetten voor het behoud van de kerk en haar 

functie. Het aantal leden van de kerkelijke gemeen-

te neemt echter af, en daarmee ook de financiële 

middelen. Voor de duidelijkheid: de kerkelijke ge-

meente is eigenaar van het gebouw, en krijgt geen 

geld van Stichtse Vecht voor bijvoorbeeld het on-

derhoud. Wel is er een subsidie zoals voor elk mo-

nument aan te vragen is, maar deze subsidie dekt 

de kosten lang niet. 

Veelzijdig gebruik van de kerk
Namens het bestuur van de kerkelijke gemeente zijn 

Reinko Abels en Kees Hellingwerf bezig zich te ori-

enteren op de toekomst van de kerk, met als doel 

het gebouw te bewaren voor het dorp. “De fondsen 

voor het onderhoud nemen af. In 2006 is de laatste 

grote restauratie geweest, daarna zijn voorzetramen 

geplaatst en is het metselwerk hersteld. Dat zal over 

een aantal jaar opnieuw nodig zijn”, vertelt Reinko, 

“maar met de huidige leden en middelen kunnen we 

dat niet meer opbrengen. Daarom zoeken we naar 

een toekomstbestendige oplossing.” Kees vertelt dat 

de kerk regelmatig wordt verhuurd voor concer-

ten, tentoonstellingen, begrafenissen en burgerlijke 

huwelijken. “Dat levert wel wat op maar nog niet 

voldoende. Meer samenwerking met de horeca in 

Vreeland behoort tot de mogelijkheden, waarbij ge-

dacht kan worden aan het gezamenlijk organiseren 

van lezingen en dergelijke.”

Oprichten nieuwe stichting
Kees en Reinko zijn in andere kerken gaan kijken hoe 

ze dezelfde problemen hebben aangepakt. Daardoor 

zijn ze op het idee gekomen om een ‘Stichting 

Vrienden van de Grote of Sint Nicolaaskerk te 

Vreeland’ te gaan oprichten. Deze stichting kan dan 

zorgen dat het gebouw functioneel kan blijven, door 

fondsenwerving en het bewust maken van de dorps-

gemeenschap van het belang van dit historische ge-

bouw. Op termijn zal dan de verantwoordelijkheid 

voor het onderhoud en de exploitatie bij de stichting 

komen te liggen en niet meer bij de kerkelijke ge-

meenschap. De kerkgemeenschap zou dan een vaste 

huurder van de stichting zijn zodat er een wekelijkse 

kerkdienst mogelijk blijft. 

Doet u mee?
De vraag van Reinko en Kees is helder: ze zijn op 

zoek naar Vreelanders die structureel willen helpen 

om het kerkgebouw te behouden voor het dorp. 

Hierbij wordt gedacht aan leden voor het bestuur 

van de stichting, maar ook aan organisatoren van 

evenementen en vrijwilligers voor bijvoorbeeld het 

onderhoud. Heeft u interesse, dan kunt u hen via 

info@vreelandbode.nl bereiken, maar ook recht-

streeks contact opnemen met Reinko 0657844327 

en Kees 0653400736. Ook kunt u op www.pkn-vree-

land.nl/anbi.html zien hoe de huidige kerkgemeen-

te is georganiseerd en gefinancierd.                    M.S.

Kerstnachtdienst
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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

Renate Vermeijs & Gerard Versteeg
Nieuw-Loosdrechtsedijk 16 
1231 KX Loosdrecht

Monument in
info@monumentin.nl / www.monumentin.nl
035-208 02 63 / 06-152 38 787 

Ontwerp in 
info@ontwerpin.nl / www.ontwerpin.nl
035-208 26 34 / 06-152 46 460

Wij danken alle Vreelanders voor de 
afgelopen 8 gezellige  jaren in Vreeland 

en wensen de nieuwe ondernemers 
veel succes!

Tot snel Team Lokaal Zuid. 

Maak een wandeling naar Loenen en drink een 
lekker kopje koffi e bĳ  Scharlei. Dorpsstraat 31. 

Open van 8.15-16.00 uur, 
Zaterdag van 09.00-16.00 uur. 
Zondag en maandag gesloten.

Ik ontmoet Aryan voor het eerst tijdens ons 
Dorpsfeest waar ze als vrijwilliger aanwezig is. 
We spreken af dat ik haar in december ga inter-
viewen voor de Vreelandbode, zodat deze nieuwe 
Vreelandse uit Afghanistan zich kan voorstellen. 
Aryan woont nu ruim een jaar met haar moeder, 
stiefvader, broer en zus aan de Spoorlaan. En daar 
is een heel ingrijpend verhaal aan vooraf gegaan. 

Inmiddels zit Aryan in 5 Havo op het 

Alberdingk Thijmcollege en doet ze volgend 

jaar eindexamen. Haar droom is om tandarts 

te worden. De ouders van Aryan komen uit 

Afghanistan. Nog voor de oorlog uitbrak had 

haar vader een bedrijf in Dubai, waar Aryan 

geboren is. Ze vertelt: “Op een gegeven mo-

ment woonde ik met mijn moeder, broer en 

zus in Dubai en mijn vader ging even terug 

naar Afghanistan. We hebben toen een jaar 

niets van hem gehoord. Om die reden gingen 

we terug naar ons land en hoorden we tot onze 

schrik dat mijn vader overleden was. De situa-

tie was toen zo dreigend dat mijn moeder be-

sloot met haar drie kleine kinderen te vluchten. 

Uiteindelijk kwamen we in Nederland terecht. 

Eerst in het asielcentrum Ter Apel en na een 

paar weken verhuisden we naar het asielcen-

trum in Markelo. We kregen vrij snel een ver-

blijfsvergunning. Ik was toen 8 jaar en kon met 

mijn zusje van 5 jaar naar de basisschool. Mijn 

broer, die autistisch is en ADHD heeft, was 10 

jaar en ging naar het speciaal onderwijs.”

Inburgeringsexamen en rijbewijs
Uiteindelijk kwam het gezin - met Nederlandse 

paspoorten op zak - terecht in Hengelo. Aryan: 

“Mijn moeder had  haar inburgeringsexamen 

gehaald, net als haar rijbewijs. In Afghanistan was 

ze al heel jong door haar broer van school ge-

haald. Meisjes hoefden niet te leren. Dat heeft ze 

in Nederland flink ingehaald. Ik ben supertrots op 

haar.” Toen Aryan in Hengelo in 3 Havo zat, kwam 

de volgende verandering. “Mijn moeder wilde graag 

richting Utrecht verhuizen waar meer Afghaanse 

families wonen. Bovendien was haar droom om op 

Schiphol te gaan werken. Inmiddels had ze ook haar 

Afghaanse vriend ontmoet die nog in Duitsland 

woonde. Hij is nu mijn stiefvader. Op internet 

vonden we het huis in Vreeland. Daar woonde een 

Syrisch gezin dat graag naar Hengelo wilde verhui-

zen, omdat daar een Syrische kerk staat. En zo kwa-

men we in september 2018 in Vreeland terecht.”

Caissière bij Jumbo Koster
In Hengelo werkte Aryan al bij een Jumbofiliaal als 

vakkenvuller. Toen ze in Vreeland arriveerde ging 

ze gelijk naar Jumbo Koster in Loenen om te solli-

citeren als caissière. Aryan: “Ik hoorde eerst niets, 

maar eind vorig jaar werd ik aangenomen. Ik werk-

te vooral in het weekend. Inmiddels ben ik gestopt, 

omdat ik me op mijn eindexamen wil concentreren. 

Ik ben best streng voor mezelf. Dat heeft een reden. 

Ik zie teveel vluchtelingen die blijven hangen in een 

uitkering. Ik wil laten zien wat ik kan en gebruik 

maken van alle mogelijkheden die Nederland me 

te bieden heeft.  Mijn moeder geeft het goede voor-

beeld. Zij werkt nu op Schiphol en combineert dat 

met de opleiding bij de beveiliging. Ik heb inmid-

dels mijn Engels Cambridge examen gehaald en het 

A2 certificaat Frans. Verder volg ik in het Arabisch 

koranlessen via Skype. Mijn moeder vindt het be-

langrijk dat we ook de Afghaanse cultuur behou-

den.” En die cultuur is volgens Aryan: lekker eten 

met veel specerijen, veel lachen en praten, vrienden 

ontvangen, uitbundige bruiloften, muziek, dansen, 

en als je eten over heb,  geef je dat aan de buren. 

door Connie Lohuis

Aryan Ehsan (17)
‘Ik grijp alle kansen met beide handen aan’

Automobilisten op de A2 tussen Amsterdam en 

Utrecht krijgen vanaf deze week te maken met 

meer trajectcontroles, vijf in plaats van drie. Het 

gaat om vijf aaneengesloten controles tussen de 

afritten Abcoude en Maarssen, een afstand van 15 

kilometer. Eerst werd op drie wegdelen de snel-

heid gemeten zonder controles tussendoor. Dat 

leidde tot onveilige situaties, zegt het Openbaar 

Ministerie. Automobilisten gingen sneller rijden 

op de stukken waar geen controle was en rem-

den af als de controle weer begon. Daarom wordt 

straks ook op de tussenliggende stukken gecon-

troleerd. Op de snelweg tussen Amsterdam en 

Utrecht worden de meeste boetes uitgedeeld van 

heel Nederland. Van mei tot en met augustus wa-

ren dat er bijna 160.000.

Meer trajectcontroles op de A2 
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THEO SCHUMACHER     .NL

MEESTERSCHILDER

Tel. 0294 - 23 09 61

ZAKELIJKE KERSTLUNCH OF KERSTDINER?

Met collega’s of familie kerst vieren? 

Voor gezelschappen vanaf 10 personen hebben wij een 

kerst-arrangement samengesteld, boekbaar tot en met 

23 december 2019 van dinsdag tot en met zondag.

KERSTLUNCHPAKKET

Ontvangst met een bruisend aperitief en amuses

Een 4 gangen lunchmenu du chef

Wijnen, plat of bruisend water, koffie servies

Een culinair Scanpan en recept cadeau mooi ingepakt 

t.w.v. € 89,- Prijs per persoon € 150,-

KERSTDINERPAKKET

Ontvangst met een bruisend aperitief en amuses

Een 4 gangen menu du chef

Wijnen, plat of bruisend water, koffie servies

Een culinair Scanpan en recept cadeau mooi ingepakt 

 t.w.v. € 89,- Prijs per persoon € 175,-

Natuurlijk kan dit ook in een privé omgeving plaatsvinden, 

onze private dining ruimte is € 275,- per boeking.

Reserveer nu! info@nederlanden.nl of 0294 23 23 26

Met een culinaire groet,  

Wilco & Caroline Berends

 Tel. 0294 23 23 26 www.nederlanden.nl

Zaterdag 7 december werd de oude Vreelandse dorps-

kern weer omgebouwd tot een sfeervol kerstdorp! 

Verspreid over Duinkerken en de Breedstraat ston-

den 51 kramen vol met onder andere kerstcadeautjes, 

kinderkleding, damesmode en interieur-accessoires. 

Terwijl de ouders langs de kramen slenterden, ver-

maakten de jongste bezoekers zich met het luiste-

ren naar kerstverhalen in de kerststal, een ritje in de 

zweefmolen en timmerden ze een prachtig vogelhuis-

je of een kerstboom. Op het foodplein op Duinkerken 

was het gezellig druk en genoot men van een oester, 

broodje zalm, warme soep of saté terwijl velen zacht-

jes meezongen met kerstliederen en kerstmuziek, on-

der andere gespeeld door OrVeO. 

Niet eerder werd de 

markt zo druk bezocht, 

de bezoekers kwamen 

van heinde en verre. 

Een enkeling maakte 

noodgedwongen ken-

nis met het dorpse 

leven en liet zich tot grote vreugde door 

onze eigen boer Johan uit het modderige Sper-

werveld trekken. Mede dankzij de leuke kramen, 

gezellige bezoekers, behulpzame vrijwilligers en 

het prachtige weer, was de Kerstmarkt Vreeland 

2019 weer een groot succes!

Ook volgend jaar zal de Vreelandse Kerstmarkt 

weer georganiseerd worden. Schrijft u zaterdag 

12 december 2020 vast in de agenda?

Net als vorig jaar organiseert dorpsgenoot en kok 
Rogier Sluyter een kerstlunch voor mensen die 
alleen zijn. Hij doet dit samen met straatgenoten 
Sandra, Anneke, Edgar, Eline, Hans, Margret, 
Bob en Els.

“We gaan 21 december een kerstlunch koken voor 

twaalf dorpsgenoten die alleen zijn. Waar nodig 

halen we de mensen op en brengen we ze na de 

lunch ook weer thuis. Els gaat tijdens de lunch een 

aantal kerstliedjes zingen. Verder proberen we met 

elkaar in gesprek te komen over van alles en nog 

wat.” Een mooie bijkomstigheid is dat de mensen 

elkaar soms nog niet kenden en na de lunch wel. 

“Het is heel leuk dat je, als je later door het dorp 

loopt, bij Aloys staat of bij welke gelegenheid dan 

ook, opeens aangetikt wordt door iemand die je 

voorheen nooit gezien had en waar nu opeens een 

gesprekje mee kunt hebben. Eens zullen wij ook al-

leen overblijven, hoe leuk is het dan dat we ook dan 

voor jongere mensen uit het dorp bekenden zijn. Ik 

hoop dat dit soort initiatieven ook andere mensen 

inspireren iets voor mede-dorpsgenoten te beteke-

nen”, aldus de immer actieve Rogier.

Prachtig kerst-initiatief

Sfeervolle en drukbezochte Kerstmarkt 
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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

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 

“Snoeien is meer mijn ding dan kappen.” Aan het 
woord is Dirk Spaans. Dirk is boomverzorger. 
Een tijd terug heette zijn beroep nog boomchi-
rurg, maar de aanpak van het onderhoud en de 
verzorging van bomen is in de afgelopen jaren 
veranderd. 

Dirk: “Boomchirurgen probeerden problemen nog 

te verhelpen met ijzeren pinnen en uitvrezen van 

rot hout. Nu zijn we meer gericht op het voorko-

men van problemen, door in een vroeg stadium in 

te grijpen. Met de juiste aanpak kun je vaak heel 

veel doen, zodat een boom door kan groeien. Kap-

pen is pas nodig als een boom gevaarlijk wordt.”

Dirk werkte tot voor kort als zzp’er, onder andere 

met Reinoud Kooijman, de Bomenman, die on-

langs met zijn gezin naar Portugal vertrok en daar-

om zijn materieel te koop zette. Voor Dirk Spaans 

was de mogelijkheid om de versnipperaar en de 

bakwagen van de Bomenman over te nemen het 

zetje dat hij nodig had om echt voor zichzelf te be-

ginnen. Hij zette in augustus jl. de stap om met zijn 

eigen bedrijf te starten: Dirk Spaans Boomverzor-

ging. Aan die stap ging een periode van nadenken 

vooraf. Met een kleine op komst was het misschien 

niet het meest voor de hand liggende moment om 

zo’n grote investering in zijn eigen bedrijf te doen, 

maar de kans lag er en hij besloot die te grijpen. 

Inmiddels is de kleine Fenna er. Ze komt ook even 

kijken tijdens het interview aan de keukentafel. “Zij 

is onze mascotte,” lacht Vera, Dirks vrouw. Het is 

een echt familiebedrijf, Vera doet de administratie 

en denkt mee over manieren om meer naamsbe-

kendheid te krijgen. Op die manier kan Dirk zich 

vooral richten op zijn vak: klimmend snoeien. Als 

jongen klom hij al graag in bomen en dat hij be-

roepsmatig iets in het groen zou gaan doen, wist hij 

al jong. Dirks vader was rentmeester van een aantal 

prachtige natuurgebieden rondom Utrecht, je zou 

kunnen zeggen dat de liefde voor de natuur in de 

genen zit. Na de middelbare school deed Dirk een 

opleiding in bos- en natuurbeheerder. Maar een 

baan als boswachter trok hem niet. “Je bent dan 

toch ook een soort agent die handhaaft en boetes 

uitdeelt.” Dirk wilde zich liever bezighouden met 

het echte handwerk. Nadat hij zijn diploma als bos- 

en natuurbeheerder haalde deed hij daarom de 

opleiding European Treeworker, waarmee hij een 

Europees certificaat in zijn zak had. In principe zou 

hij daarmee ook in andere Europese landen aan de 

slag kunnen, maar voorlopig zitten Dirk en Vera 

nog goed in Vreeland. Met zijn bedrijf richt hij zich 

op particuliere klanten in het gebied tussen Utrecht 

en Amsterdam. Het is een prachtig gebied, met een 

grote variëteit aan bomen. 

Dirk: “Ik raad mensen aan om hun bomen regel-

matig te laten controleren. Op die manier kun je 

voorkomen dat er problemen ontstaan. Als ik naar 

een boom kijk, dan kijk ik in eerste instantie naar 

het vertakkingspatroon en naar de conditie. In de 

zomer vertelt de hoeveelheid blad iets over de con-

ditie van de boom, in de winter zijn dat de knoppen. 

Tegelijkertijd zeggen dit soort uiterlijke kenmerken 

ook niet alles,” gaat Dirk verder. “Een boom kan 

een goede conditie hebben, maar toch bijna omval-

len. Dat kan te maken hebben met zwammen die 

het dode hout binnen in de boom aantasten.” Een 

leek kan dat niet zomaar vaststellen, daarvoor heb 

je echt een specialist nodig. Dirk Spaans dus.

C.W.

Bedrijvigheid
Dirk Spaans Boomverzorging

Deze titel is er enerzijds om uw aandacht te trek-

ken, anderzijds echter om een aantal van u echt 

in gele hesjes te krijgen. En dan liefst nog voor-

zien van verlichting. Ik richt mij hier vooral tot 

de wandelende, fietsende, hond-uitlatende en 

joggende Vreelander. De wegen rond ons dorp 

zijn nogal summier verlicht en deze tijd van het 

jaar is het veel en vroeg donker. Veel van de 

voornoemde verkeersdeelnemers kleden zich bij 

voorkeur in donkere kleding, rijden op volstrekt 

onverlichte fietsen, soms met kinderen voor- of 

achterop, of duiken op met kleine donkere beest-

jes tegen een donkere achtergrond. Ze bezorgen 

menig automobilist, ook die keurig 30 rijdt, een 

hartklopping, maar brengen vooral zich zelf in 

groot gevaar. Met een oversized geel hesje (over 

de winterjas heen) en een koplamp of deugde-

lijke zaklantaarn (ANWB winkel Hilversum of 

pompstation), een lichtgevende halsband voor 

de hond (iedere dierenwinkel) en een deugdelijk 

verlichte fiets zien we elkaar hopelijk tijdig ge-

noeg om ongelukken te voorkomen. 

Een groet uit de Nes, Jasper van Andel

Lezers schrijven: 

Pleidooi voor ‘gele hesjes-actie’ Vreeland
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Voor drukwerk dat 
communiceert

Nieuw Walden 6
1394 PB Nederhorst den Berg

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

Vervolg van pagina 1

Veel Vreelanders vragen zich af of we zoiets in-

grijpends als een aquaduct wel moeten willen als 

de weg en de overlast ervan er eigenlijk niet door 

verdwijnt. Aan de aanleg van een eventueel aqua-

duct zitten nogal wat haken en ogen vertelden de 

medewerkers van de provincie tijdens de bijeen-

komst. De aanleg zal minimaal drie jaar duren en 

kost vele tientallen miljoenen euro’s. En daarvoor, 

zo constateerden veel Vreelanders, verdwijnt de 

weg niet eens uit het zicht. En als er een aquaduct 

komt zal daar zeer waarschijnlijk weer 80 km/uur 

gereden mogen worden, zo gaven de ambtenaren 

toe. Kortom: “Er is te weinig voordeel, het is geen 

oplossing”, horen we veel tijdens de presentatie, 

“de tunnel zou dan veel langer moeten worden.” 

Maar er is ook enthousiasme: “De weg verdwijnt 

een stukje uit het landschap en je kunt harder 

doorrijden.” De inschatting van de ambtenaren 

van de provincie is dat een aquaduct bij Vreeland 

lastig gaat worden. Het is zeer complex om aan te 

leggen en zo duur dat de kosten waarschijnlijk niet 

opwegen tegen de baten.  

Fietstunnel BP
Tijdens de vorige presentatie was er een idee voor 

een fietstunnel onder de N201 bij Duinkerken. 

Daar blijkt erg veel weerstand tegen, tijdens de 

presentatie destijds en ook in de reacties achteraf. 

Daarom is dat plan niet verder uitgewerkt, maar is 

er gekeken naar een fietstunnel bij de Singel. Dat 

leek na een eerste onderzoek niet mogelijk. Maar 

tijdens de bijeenkomst nu bleek dat daar toch erg 

veel behoefte aan is onder Vreelanders. Dus de 

ambtenaren gaan nogmaals kijken of het mogelijk 

is om daar een fietstunnel aan te leggen. Hoewel 

ook dit waarschijnlijk te duur is voor het voordeel 

dat het oplevert.

OV
De provincie heeft het plan voor een station bij 

Loenersloot neergelegd bij de NS en Prorail. Die 

partijen moeten nu besluiten of zij het zien zitten 

om dat plan verder uit te werken en te onderzoe-

ken. Als de NS en Prorail er niet genoeg brood in 

zien kan de provincie er ook niet mee verder. Wel 

bleek ook nu weer dat er in Vreeland heel veel 

draagvlak is voor een station bij het kanaal.

Er wordt ook naar andere, snellere manieren ge-

keken om het OV te verbeteren, zo ligt er een plan 

voor betere busverbindingen via de N201. 

Reageer!
Die plannen voor de busverbindingen, alle teke-

ningen en onderzoeken zijn te vinden op de web-

site van de provincie: www.toekomstN201.nl. 

Daar kunt u alles rustig bekijken en reageren tot 

17 januari. Doe dat vooral, dit is het moment om 

de provincie te laten weten wat u van de plannen 

vindt en suggesties in te dienen!

N201: 50-kilometer zone of aquaduct?

Kruispunt Singel
Verlagen van de maximumsnelheid tot 50 km/

uur per uur over het gedeelte van de weg dat 

groen is gekleurd. Hoe lang de zone wordt moet 

nog vastgesteld worden. En een fietsoversteek 

aan de oostzijde van de weg (oranje ingekleurd). 

Het instellen van een 50 kilometerzone scoort 

neutraal op de punten Landschap, Natuur en Kli-

maat en positief op de punten Verkeer, Lucht en 

Geluid. De fietsoversteek scoort neutraal op de 

Impressies van de verschillende oplossingen knelpunten N201

Kruispunt Singel

punten Landschap, Natuur, Lucht en geluid, 

positief op Verkeer en negatief op Klimaat.

Brug over de Vecht
Aanpassen van de openingstijden van de 

brug en/of aanleg van een aquaduct (paarse 

lijn). Het aanpassen van de openingstijden 

van de brug scoort neutraal op de punten 

Landschap, Natuur, Klimaat, Lucht en Ge-

luid en positief op Verkeer. Een aquaduct 

scoort negatief op Natuur, neutraal op Land-

schap en Klimaat en positief op Verkeer, 

Lucht en Geluid 

Brug over de Vecht
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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

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

 ‘Fijne feestdagen 
namens het team 
van het
Cusrsusproject Loenen.’

Gekke Kerstman op zijn slee

Robin, groep 4

Kidsredactie van januari
Op maandag 13 januari komen we weer samen. 

Zoals altijd gaan we van 14:30 tot 15:30 uur werken 

aan een thema of een onderwerp. We zitten in het 

lokaal naast groep 4. Vind je het leuk om te komen? 

Aanmelden kan via info@vreelandbode.nl. 

Hopelijk tot dan?! 

Kerst bij Dick en Annemie
we hebben nog geen kerstboom maar we gaan 
het wel vieren. En we vieren kerst met Dick en An-
nemie en Jeroen en Annelies en Anna en Roger en 
Vigo en Jasmijn en Mats en Monique en Julie. En we 
vieren het bij Dick en Annemie. En ik hoop dat het 
héél leuk woord. 

                      

Julie, groep 4

M
ve

Rudolf het rendier
Kerst is leuk  dan mag je je kerstboom neerzeten.
en ik vind die lichtjes altijd zo leuk. en weet je.ik ben 
half engels en half Nederlands dus de Kerstman 
komt altijd bij mij langs. en ik heb is een keertje de 
belletjes van zijn slee gehoord.en weet je welk ren-
dier ik het leukst vind?het antwoord is Rudolf.en ik 
vind het liedje Rudolf het rare rendier ook zo leuk. 
en de Kerstman vind ik ook zo leuk.     

Rufus, groep 4

Kerstmis
In de Kidsredactie van december zaten Otje, Lena, 

Anna, Joeke, Loulou, Julie, Sofie, Robin Molewijk, 

Pepijn, Rufus, Gijs, Emmi, Mija, Liz en Rosalie. Een 

gezellige, drukke bedoening dus en er zijn weer 

mooie, feestelijke, kunstwerkjes gemaakt!!!

Gemaakt door Joeke, groep 6

Huis met 3 kerstbomen 
en 1 op de auto 

Pepijn, groep 4

Anna’s Kerst woordpuzzel
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Kerst
Ik heb al een kerstboom, De eerste boom stond 

scheef. Dus we hebben de eerste boom

geruild. Ik heb hem ook al versierd. Samen met Julia 

en mama. We hebben ook een bal op onze kamer,s 

En op de kerstdagen de eerste kerstdag Ga ik met 

opa en oma(k) een lunche doen. En de tweede 

kerstdag ga ik naar de dierentuin. en derde kerst-

dag (dat bestaat niet) ga ik met opa en oma (B) en 

tante en mijn oom. en het woord 

héél gezellig.

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

Mijn hond Finnie 
ersiert de kerstboom

Lena, groep 6

Kerstman bracht cadeautjes

Emmi, groep 4

Wilt u adverteren in de 
Vreelandbode? Mail naar: 

info@vreelandbode.nl 

Mama leest voor met Kerst

Mija, groep 4

Kerstbomen met kerststal

Loulou, groep 4

Kerstboom met hond en poesje

Rosalie, groep 5

3 kerstbomen in de sneeuw

Liz, groep 5

Hogwarts express

Gijs, groep 4

Gewoon Kerst

Otje, groep 6 Sofie, groep 4
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Dames - Herenkapsalon  

 
 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

“Wij wensen jullie hele 
gezellige dagen en 

een mooi 2020.”

THEO SCHUMACHER     .NL

MEESTERSCHILDER

Tel. 0294 - 23 09 61

In het kader van de oproep aan alle Nederlanders 
om foto’s uit de Tweede Wereldoorlog op te stu-
ren, diende Kees Beelaerts van Blokland bijgaan-
de foto in. De jury was meteen verrukt. “Je wordt 
eigenlijk direct vastgehouden door de blik van dat 
jongetje. Dat maakt het zo’n heel erg sterk beeld”, 
aldus Micha Bruinvels, oud directeur van World 
Press Photo en jurylid. RTV Utrecht kwam spoor-
slags naar Vreeland om Kees over deze foto te in-
terviewen. 

We zien de kleine Henny Willems, wiens vader in 

de mobilisatietijd 1939-1940 op de buitenplaats 

Vreedenhorst als officier was ingekwartierd. Kees: 

“Hij was in de aanloop naar de Tweede Wereldoor-

log opgeroepen tijdens de mobilisatie. Die periode 

duurde heel lang dus toen hij naar Vreeland moest 

heeft hij zijn huis opgezegd en betrok hij met zijn 

gezin een kamer in het landhuis.” Op de nabijge-

legen boerderij Groot Kantwijk waren soldaten 

ingekwartierd en vader Willems nam zijn zoontje 

af en toe mee. Zo’n kleine jongen was natuurlijk 

een leuke afleiding, dus we zien op andere foto’s 

dat de soldaten Henny op een paard zetten of met 

hem speelden. “Je ziet op deze foto’s dat soldaten 

ook gewoon mensen zijn. Dit stukje menselijkheid 

is mooi en deze foto gaat over een periode waar 

niemand het eigenlijk over heeft, de mobilisatietijd 

vlak voor het uitbreken van de oorlog”, aldus Kees. 

Via Facebook bij toeval gevonden
Vlak nadat Kees de link naar de reportage op RTV-

Utrecht gepost had op Facebook kwam er al een 

heel bijzondere reactie. “Dat jongetje is mijn va-

der, geboren in 1936 en nu dus 83 jaar. We zijn er 

heel toevallig vorige week langsgefietst en hebben 

er hele verhalen over gehoord!”, aldus Monique 

Hoogenslag. Ze poste hierbij de foto die de fami-

lie bij het bezoek aan Vreeland maakte, naast De 

Nederlanden. “Daar heeft hij 70 jaar geleden ge-

werkt. Zijn zoon en dochter (ik) hadden hun ou-

ders daar als verrassing een overnachting gegeven 

ter gelegenheid van hun 55(!) jarig huwelijk”, aldus 

Monique op Facebook. Door deze stroom aan toe-

valligheden is er nu contact tussen Kees en Henny. 

Wellicht volgen er nog meer verhalen rondom deze 

foto en de mobilisatieperiode in Vreeland. 

Zelf insturen?
Doel van het project ‘De Tweede Wereldoorlog 

in 100 foto’s’ is het levend houden van de verha-

len van de oorlog. De generatie Nederlanders die 

de oorlog bewust heeft meegemaakt, sterft lang-

zaam maar zeker uit. Het idee om vanuit heel Ne-

derland een selectie van 100 aansprekende foto’s 

uit de oorlogstijd te verzamelen moet de verhalen 

levend houden. Vooral voor jongeren. Bruinvels: 

“De jeugd van nu is enorm visueel ingesteld. Met 

hun telefoons en social media maken ze heel de dag 

foto’s en filmpjes. Ze begrijpen heel goed wat beeld 

inhoudt en wat beeld doet. Dit is een mooie ma-

nier om die doelgroep te bereiken.” Wie ook foto’s 

uit de oorlogsperiode wil insturen kan dit doen via 

www.in100fotos.nl. Wilt u het filmpje zien waarop 

Kees geïnterviewd wordt? 

Kijk dan op www.rtvutrecht.nl onder ‘Nieuws’.

Vreelandse oorlogsfoto trekt de aandacht

Wanneer je op 31 december een vuurpijl omhoog 

schiet, dan vliegt die niet de ruimte in. Daar zorgt 

de aantrekkingskracht van onze planeet voor. Al-

leen wanneer je de pijl afschiet met een snelheid 

die groter is dan de zogenaamde ontsnappings-

snelheid van de aarde, ben je in staat je vuurpijl 

langs de ISS te schieten. Die snelheid bedraagt 

maar liefst 11 kilometer per seconde, zo’n 40-dui-

zend kilometer per uur. Dat gaat je niet lukken, 

ook niet met illegaal Chinees vuurwerk gekocht in 

België.

De ontsnappingssnelheid van een hemellichaam 

hangt af van de massa en de diameter van dat he-

mellichaam. Om te ontsnappen aan het oppervlak 

van de zon, moet je maar liefst 600 km/sec snel 

zijn, terwijl je je nauwelijks hoeft af te zetten om 

van een komeet af te vallen. Bij een zwart gat is de 

ontsnappingssnelheid groter dan de lichtsnelheid, 

daarom is het gat ook zwart, zelfs de snelheid van 

het licht is niet meer voldoende om te ontsnappen.

Op aarde kom je dus alleen de ruimte in, wanneer 

je in een raket zit. Die moet ontzettend versnel-

len, om in korte tijd de juiste snelheid te krijgen, 

reden waarom het echt niet leuk is om de ruimte 

ingeschoten te worden. Ben je dan in de ruimte, 

dan voel je je een beetje zoals na een tweede fles 

bubbels. Het voedsel in je maag weet ook niet zo 

goed meer wat ‘onderen en boven’ is, het bloed 

stijgt naar je hoofd en door inslagen van kosmi-

sche deeltjes flitst het nogal eens voor je ogen. 

Mocht je dus vroeg in de ochtend op 1 januari 

naar huis lopen en bovenstaande symptomen heb-

ben, dan is de kans vrij groot dat je gewoon nog in 

Vreeland bent, tenzij je met 11 km/sec. de lucht 

bent ingesprongen.

Een goede jaarwisseling toegewenst.                  H.L.

Hemel boven Vreeland

Voetreflextherapie

* oplossen van klachten
* meer rust in je hoofd
* betere nachtrust
* minder stress

Kerkplein 2   06-22984224

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

Goede voornemens voor het nieuwe jaar? Lekker 
sporten in eigen dorp bijvoorbeeld? 

Gymnastiekvereniging DOS Vreeland heeft een uitge-

breid sportprogramma voor jong en oud. Bijna elke 

dag van de week wordt er onder professionele begelei-

ding gesport in de gymzaal aan de Fetha. 

Hieronder het hele schema. Een proefles volgen? 

Mail naar info@dosvreeland.nl. 

Meer informatie: www.dosvreeland.nl.

Maandag o.l.v. Vincent Stapper
15.30 – 16.30 kleutergym (kinderen uit groep 1 en 2)

16.30 – 17.30 turnen jongens 1 (vanaf 6 jaar)

17.30 – 18.30 turnen jongens 2 + selectie*

18.30 – 19.30 turnen jongens selectie*

o.l.v. Ilonka Mekes

20.00 - 21.00 Zumba

Woensdag o.l.v. Nienke te Braak
17.00 - 18.00 turnen meisjes (vanaf 6 jaar)

o.l.v. Eveline Dijkstra

18.00 - 20.00 turnen meisjes selectie*

Donderdag geen leiding aanwezig
20.00 – 21.30 badminton

Vrijdag o.l.v. Jaap Oosterom
18.30 – 19.30 Freerunning 8-12 jaar

19.00 – 20.30 Freerunning vanaf 12 jaar

Vrijdag o.l.v. Eveline Dijkstra (Gymzaal Abcoude)

18.00 – 20.00 turnen meisjes selectie

*  selectietrainingen zijn altijd op uitnodiging van de 

trainer en in overleg met de ouders.

Sporten in eigen dorp

Op zondag 22 december kunnen gezinnen een Licht-

jespad lopen langs een levend Kerstverhaal in Loenen 

aan de Vecht. Onderweg ontmoet u o.a. de herders, Jo-

zef, Maria en Jesaja. Wie was deze figuur ook alweer? U 

hoort het tijdens een van uw tussenstops. Aan het einde 

wacht u een Levende Kerststal waar u warme chocola-

demelk kunt drinken en wat lekkers kunt eten.

Het startpunt van het Lichtjespad is bij het kerkplein 

van de Grote Kerk in Loenen, Dorpsstraat 49, waar we 

tussen 16.00 en 16.30 uur in kleine groepjes zullen ver-

trekken langs een mooi verlicht pad op zoek naar men-

sen uit het Kerstverhaal. Deelname is gratis en voor alle 

leeftijden. Lopen jullie gezellig mee?

Lichtjespad in Loenen

Christel van Rooij (56) is uiteindelijk zó snel naar 
Vreeland verhuisd dat zij er eerder was dan haar 
meubels. “Het was even een paar dagen kamperen 
en eten met een bordje op schoot, maar wat ben 
ik blij dat ik hier nu woon!” Nadat Christel op 1 
november de sleutel kreeg, is ze samen met haar 
vriend Willem direct met de kwast door het hele 
huis gegaan en kon ze al op 29 november verhui-
zen naar haar eigen, gezellige en oude huisje aan 
de Vossenlaan 13.

Christel is geboren in Amsterdam en bracht tijdens 

haar jeugd, samen met haar jongere zusje en jonge-

re nichtje, heel veel tijd door bij haar oma op Ame-

land. Ze denkt nog vaak met weemoed terug aan 

deze tijd en ze probeert ieder jaar nog even terug 

te gaan. School was niet echt haar ding; ze ging na 

het behalen van haar HBO-opleiding directiesecre-

taresse direct werken als secretaresse bij een make-

laarskantoor. Wat later kwam ze via een vriendin 

in de reclamebranche terecht wat ze zo leuk vond 

dat ze in de avonduren allerlei marketing- en com-

Nieuwe buren
municatieopleidingen door-

vloog en het ene diploma na 

het andere haalde. Nu bleek 

leren toch wel leuk.

Na twaalf jaar bij reclame-

bureaus gewerkt te hebben, 

stapte ze over naar de klan-

tenkant. Bij Prénatal zag ze 

dat   winkels en etalages   veel 

beter en mooier   konden  en 

raakte ze bevangen door het 

vak van   visual merchandi-

sing: etalages inrichten. Toen 

haar twee zoons werden ge-

boren, heeft ze een tijdje in 

het bedrijf van haar ex-man 

gewerkt om zo het opvoeden 

van de kinderen te kunnen 

combineren met haar werk. 

Maar zodra de jongens wat 

groter werden, startte Chris-

tel haar eigen bedrijf ‘Store 

Concepts’, een exclusieve 

toeleverancier op het gebied 

van winkel-, etalage- en mu-

sea-inrichting.  In het nieuwe 

jaar maakt ze  een klein uit-

stapje richting interieur-ad-

vies. In haar privé-omgeving 

wordt ze namelijk veel ge-

vraagd om huizen opnieuw 

in te richten en daarbij kan ze haar ervaring met 

het neerzetten van een mooie etalage, met de juiste 

uitstraling en beleving, goed inzetten. 

Christel verhuisde indertijd vanuit Amstelveen 

naar Vinkeveen waar haar kinderen Lucas en Wil-

lem (inmiddels 23 en 22 jaar) opgroeiden. Ver-

volgens verhuisde zij met haar jongens naar een 

nieuwbouwhuis in Cronenburgh in Loenen. En 

toen haar zoons het huis uit gingen (beiden stu-

deren aan Nyenrode), zocht ze naar wat anders. 

Toen ze dit najaar ziek op bed lag en verveeld door 

Funda scrolde, zag ze het huisje aan de Vossenlaan 

te koop staan. Een derde deel van een oude burge-

meesterswoning uit 1725, een droomhuis. Ziek en 

wel ging ze kijken en een paar dagen later werd het 

koopcontract getekend. Een hele goede keuze want 

Christel voelt zich hier heel erg welkom. Zowel op 

de Vossenlaan als in Vreeland, wat voor haar zo 

veel raakvlakken heeft met Ameland. Knus, klein, 

dorps, geborgen, warm, veel natuur en een beetje 

afgezonderd.                                                               W.T.

Buurtkamerpraatje 
over het vroegere 
boerenleven
De Buurtkamer is op 

dinsdag 24 decem-

ber gewoon geopend 

maar op 31 december 

gesloten in verband 

met het onderhoud 

van de vloeren. 

In het nieuwe jaar 

zien we u weer graag 

op  alle  dinsdagoch-

tenden  tussen 10 en 

12 uur. En..... neem 

eens iemand mee die de Buurtkamer nog niet 

kent!  Bovendien komt op dinsdag 7 januari  de 

Vreelander Willem Vermeulen ons verhalen van 

vroeger vertellen, onder andere over het maaien 

met een zeis (zie foto). Hij heeft veel leuke verhalen 

over zijn leven en wil die graag met ons delen.

Financiering Buurtkamer met de Sterren Soep
De  Kerst-Sterren-Soepactie  op de Kerstmarkt  is 

een groot succes geworden.  Op de Kerstmarkt 

werd 39 liter soep besteld. Teuntje Vos is onze on-

geëvenaarde ‘Sterren-Soep-Queen’. Met Vreeland-

se pompoenen en tomaten en veel geheime kruiden 

bereidt zij de lekkerste soep. We hebben sinds sep-

tember 115 emmertjes verkocht! Een mooie dek-

king van een deel van de kosten van de Buurtkamer 

(kost € 1500,- per jaar). Wilt u ook bijdragen aan 

dit mooie initiatief?  Mail naar  info@sterrenvan-

vreeland.nl. De Sterren-Soepactie stopt nu, maar 

volgend najaar zullen we ons groepje uitbreiden 

met een paar enthousiaste Sterren-soepmakers en 

alle liefhebbers weer van de lekkerste soep voor-

zien, voor ons goede doel. 

Nieuws uit de Buurtkamer

We zijn blij met  de vele  enthousiaste reacties op het 

stukje in de vorige Vreelandbode, waarin we vertelden 

over Graag Gedaan Vreeland. 

Graag Gedaan Vreeland is bedoeld voor iedereen die 

wel een beetje hulp of begeleiding kan gebruiken. Bij-

voorbeeld met vervoer naar en van een ziekenhuis of bij 

het doen van een boodschap. Ook voor kleine klusjes in 

en om het huis kan één van de tien Vreelandse vrijwilli-

gers worden gevraagd. De aanmelding verloopt via het 

Buro van Graag Gedaan in Breukelen,  telefoon 0346-

263800.

De eerste aanvragen zijn al gedaan en we hopen natuur-

lijk op meer. Dus schroom niet om te bellen, we doen 

het graag!!

Graag Gedaan 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

Bedrijfsvereniging Ondernemend Vreeland
vaart nieuwe koers
Donderdag 28 november jl. vond in het Pannen-
koekenhuis Noord-Brabant de halfjaarlijkse ver-
gadering van de Vreelandse bedrijfsvereniging 
plaats. Met een aanzienlijk grotere opkomst dan 
verwacht opende de voorzitter de vergadering 
met het verwelkomen van drie nieuwe leden.

Eén vrijwilliger van elke (feest)organisatie gaf een 

terugkoppeling over hoe het feest was verlopen, 

waar punten voor verbetering zitten en waar nog 

behoefte aan is… 

Het bleek dat de op- en afbouw van elk evenement 

mankracht tekort komt, dus GEEF JE OP wanneer 

ook jij volgend jaar wil genieten van al dat moois 

dat er georganiseerd wordt in ons dorp!

Drijvende kracht achter alle dorpsfestiviteiten
Het bestuur lichtte vervolgens de aanleiding toe 

voor het maken van nieuwe plannen. Vaak horen 

zij dat inwoners eigenlijk geen idee hebben wie nu 

de feesten en activiteiten mogelijk maakt, laat staan 

wat de Bedrijfsvereniging Ondernemend Vreeland 

doet. De vereniging is door de jaren heen meer en 

meer de drijvende kracht voor bijna alle feesten en 

activiteiten in het dorp geworden. Dat is voor veel 

mensen al reden genoeg om lid te zijn en te blijven 

van de bedrijfsvereniging. Maar inhoudelijk gezien 

is er wellicht wat meer uit te halen. Om een frisse 

en inhoudelijke wind door de vereniging te laten 

waaien heeft het bestuur nieuwe toekomstplannen 

ontwikkeld.

Bedrijfsvereniging nieuwe stijl
“Wij gaan twee keer (en hopelijk uitbreiden naar  

vier keer) per jaar een netwerkborrel met iets ex-

tra’s organiseren. Dat ‘extra’ kan de ene keer de 

locatie zijn, de andere keer een gastspreker of een 

interessant bedrijfsbezoek of excursie naar ….??

Kortom denk met ons mee, kom met input wat jij 

graag zou willen zien, horen of weten…..” aldus 

voorzitter Dorinde Gerwig.

“Omdat wij als vereniging wel verplicht zijn 1x per 

jaar te vergaderen zullen wij dit als bestuur doen 

met controle van de kascommissie erbij. Uiteraard 

is de vergadering openbaar en zijn de leden vrij 

om hierbij aanwezig te zijn. De datum van de ver-

gadering inclusief agenda en notulen zullen tijdig 

rondgemaild worden. De vergadering zal een half 

uurtje duren en GEEN nazit-borrel hebben. Voor-

afgaand aan de vergadering zullen wij de leden een 

mail sturen of er nog punten zijn die jullie bespro-

ken willen hebben, en na de vergadering zullen de 

notulen uiteraard zoals altijd worden rond gemaild 

aan alle leden.” 

Netwerkborrels met inhoud
Als eerste activiteit zal er op 25 februari een net-

werkborrel plaatsvinden in het Healeymueum aan 

de Bergseweg. Directeur Hans van der Kerkhof 

zal een kort praatje houden over het ontstaan van 

het enige Healey museum ter wereld en zijn pas-

sie: de Austin Healey. Uiteraard onder het genot 

van een aangeklede borrel. Op 10 maart volgt een 

kleinschalige jaarvergadering, waarna op 6 april als 

tweede netwerkevent een workshop wordt georga-

niseerd in De Nederlanden. “Ontdek de sleutels om 

meer klanten aan te trekken” is de aansprekende ti-

tel hiervan.  Op 9 juni zal de jaarlijkse bijeenkomst 

met partners plaatsvinden in het voormalige Lo-

kaal Zuid.  Alle informatie en nadere details -ook 

over het aanmelden van nieuwe leden-  zijn te vin-

den op de website www.ondernemendvreeland.nl. 

Oproep voor nieuwe bestuursleden
Om de vereniging op te frissen en klaar te ma-

ken voor de aankomende 50 jaar zijn wij op 

zoek naar twee algemene bestuursleden zodat 

het bestuur van drie naar vijf leden gaat. Daar-

naast zouden wij het fijn vinden om nieuwe in-

put/energie en ondersteuning te krijgen in het 

bestuur en denken wij hiermee ook een mooie 

kweekvijver te creëren voor bestuursopvolging 

in de toekomst. De leden kunnen laagdrempe-

lig instappen en groeien in hun bestuursfunctie. 

Heb je vragen of wil je gewoon even met een van 

de bestuursleden praten over hoeveel tijd het 

van je agenda vraagt of iets…. Schiet ons aan in 

het dorp! 

Het bestuur van de Bedrijfsvereniging: Dorinde 

Gerwig (voorzitter), Caroline Berends (secreta-

ris) en Aloys Hageman (penningmeester).

Wat was het weer geweldig, de intocht 

van Sinterklaas in Vreeland. Met allemaal 

pieten in de mast en op de boot kwam de 

Sint aanvaren, waar hij werd onthaald 

door locoburgemeester Klomps en hon-

derden kinderen met hun (groot)ouders 

en niet te vergeten muziekvereniging OrVeO. 

Wat een vrolijkheid en blijheid aan de oevers van 

de Vecht en later in het Dorpshuis. Er zijn dit jaar 

weer honderden unieke jeugdherinneringen ge-

boren. Dank aan de Bedrijfsvereniging Onderne-

mend Vreeland en alle vrijwilligers die dit evene-

ment ieder jaar weer mogelijk maken!

Super Sintintocht
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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-hoogwerker.

Lengte 1.20 m. x breedte 80 cm. en hoogte 

van 3.80 m. Werkhoogte 5.80 m.

www.coersmachineverhuur.nl

Tel.: 0294 237 068  www.fysiotherapievreeland.nl

Boer Johan (Beukeboom) heeft al jaren een aantal 
pony’s in de wei lopen. Dat is ontstaan uit hobby, 
maar de pony’s vragen natuurlijk ook wel de no-
dige verzorging. Dus plaatste de boer een oproep 
in de Vreelandbode wie hem zou willen helpen 
bij het verzorgen van zijn twee Shetlanders. Puck 
(10) en Mika (9) zagen dat wel zitten en verzorgen 
ze nu met veel plezier en toewijding. Voor deze 
Vreelandbode met als thema ‘Oud en Nieuw’ ging 
ik (‘Oud’) op pad met gast-redactielidjes Fien en 
Lot (‘Nieuw’) om de twee verzorgsters te intervie-
wen. Fien (9) en Lot (10) maakten zelf de vragen 
en deden het interview en ze hebben mij gevraagd 
om het uit te werken. 

Waarom verzorgen jullie de paarden? 

En wat zijn het voor paarden?

Enthousiast vertellen Puck en Mika dat ze de paar-

den (Shetlandpony’s) verzorgen omdat ze paarden 

lief vinden en veel van paarden houden. Maar dat 

ze het ook doen omdat het echt een uitdaging is. 

“We mogen namelijk gewoon zelf weten wat we 

doen met de pony’s”, vertelt Puck.

Hoe heten de paarden die jullie verzorgen?

De pony’s heten Billy en Rosa. Billy is alweer 20 en 

Rosa is 10. Mika voegt daaraan toe; “vroeger was 

er ook nog Willy, die had hoeven die maar door 

bleven groeien, dus die moest weg. Willy woont nu 

op een kinderboerderij.”

Waarom verzorgen jullie de paarden 

bij boer Johan? En hoe lang al?

“Boer Johan had een advertentie geplaatst in de 

Vreelandbode en daar hebben wij op gereageerd. 

Anders moesten de pony’s weg.” zegt Puck. “En we 

vinden het ook zo leuk om te doen omdat alles mag 

van Boer Johan.” De meisjes doen dit inmiddels 

alweer een half jaar, soms wel drie of vier keer in 

de week. En ze zijn ook vaak in het weekend op de 

boerderij te vinden.

Wat doen jullie precies met de paarden? 

En wie is jullie favoriet?

“We doen echt van alles” zeggen de meisjes in koor. 

“We poetsen de pony’s, we rijden erop, we sprin-

gen, laten ze los in de wei. En in de zomer willen 

we een keer een hartje op hun rug scheren. Verder 

voeren we ze, maar Billy moet op dieet, want die is 

te dik. En gisteren hebben we de hele dag aan Rosa 

besteed omdat ze was weggelopen. We moeten de 

paarden ook manieren bijbrengen. Billy bijt soms, 

dus dat moeten we hem afleren. En laatst is Rosa 

weggelopen, dan wil ze niet stoppen. En we moeten 

haar afleren om te steigeren, want Mika is een keer 

achterover van Rosa afgevallen omdat ze steiger-

de.” Billy is de favoriet van beide meisjes, want die 

kennen ze het beste en het langste.

Hoe zijn jullie erop gekomen 

om deze hobby te doen? 

Mika vertelt dat ze altijd al van dieren hield en dat 

haar moeder de advertentie had gezien. “Mama 

vroeg aan mij of ik die Shetlanders wilde verzorgen, 

nou dat wilde ik natuurlijk wel.” Ook Puck is een 

echte dierenvriend, dus die werd net zo enthousiast 

toen ze hoorde dat boer Johan nog wel wat hulp 

kon gebruiken bij het verzorgen van pony’s. De 

meisjes kenden elkaar nog niet echt voor die tijd 

maar nu zijn ze echt vriendinnen geworden.

Doen jullie ook speciale dingen met dierendag?

Puck vertelt dat ze dierendag nog wel eens vergeten 

maar als ze eraan denken, dan geven ze de paarden 

Bix-snoepjes, extra stro, een appel of een wortel.

Zouden jullie zelf een paard willen? 

En houden jullie ook van andere dieren?

Op de vraag of de meisjes zelf ook een paard zou-

den willen antwoorden ze allebei volmondig ja. 

“Een soort Billy en Rosa, maar dan jonger.” En 

daarnaast houden ze eigenlijk van álle dieren op de 

wereld!                       A.F.

Met hart & ziel: Puck Roode en Mika van Steeg
‘We houden van alle dieren op de wereld!’
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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, 
 schokdempers 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

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

Anita van rijn    TEL: 06-30064980

Wist u dat…
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

Eén op de vijf mensen krijgt te maken met de ziek-
te dementie en dat vraagt wat van ons als dorpsge-
noten onderling. Hoe zorgen we dat iedereen zo 
lang mogelijk mee kan blijven doen?

Hoe wij als samenleving omgaan met dementie is 

dan ook een belangrijk vraagstuk. We willen niet 

dat mensen met dementie stoppen met activitei-

ten omdat ze onzeker worden door de dementie 

en thuisblijven. Daardoor vereenzamen ze. Dat 

vraagt om begrip en hulp van ons allemaal in de 

samenleving. Daarom is het belangrijk dat ook jíj 

dementie kunt herkennen en weet hoe je mensen 

met dementie kunt helpen. 

We komen op 10 februari a.s. om 19.30 uur in het 

Dorpshuis, Fetha 16 in Vreeland, voorlichting ge-

ven over Samen Dementie Vriendelijk in Vreeland. 

Je kunt je opgeven via: samendementievriendelijk.

sv@gmail.com of bij Evelien van der Vliet, coördi-

nator Samen Dementie Vriendelijk, telefoonnum-

mer 0620182388.  De koffie staat klaar!

Samen Dementie Vriendelijk in Vreeland

Nieuwjaars jazz-
concert Kortenhoef
Het nieuwe jaar begint 

swingend met een van 

de beste  en populair-

ste Nederlandse jazz-

muzikanten Benjamin 

Herman. Op donder-

dag 9 januari treedt hij 

op in het Oude Kerkje 

van Kortenhoef, met 

als Friends Miquel 

Rodrigues op toetsen, Thomas Pol op contrabas en 

Joost Patocka op drums. Kerk open: 19.30 uur, aan-

vang concert 20.00 uur, entree incl. drankje: € 24,-. 

Kortenhoefsedijk 145. www.kunstaandedijk.nl. 

Winterconcert in Tienhoven
Op vrijdag 24 januari speelt de beroemde pianiste 

Marietta Petkova in het mooie kerkje van Tienho-

ven in de serie ‘Concerten bij kaarslicht’. Zij zal 

werk ten gehore brengen van Beethoven, Tsjaikov-

ski, Debussy en Rachmaninov.

De van oorsprong Bul-

gaarse Marietta Petko-

va was 10 jaar toen zij 

de Grand Prix van de 

nationale pianocom-

petitie in Bulgarije 

won, waarna nog vele 

prijzen en onderschei-

dingen volgden.  Sinds 

1990 woont ze in Ne-

derland, waar ze in 

1994 - met een 10 met 

onderscheiding - afstudeerde aan het Amsterdams 

Conservatorium, bij Jan Wijn. Deze zegt in een 

interview: “Marietta Petkova is een natuurtalent. 

Toen ik haar voor de eerste keer hoorde spelen, 

dacht ik dat ze in een vorig leven al pianist moet 

zijn geweest. Ik had nog nooit iemand gezien met 

zoveel affiniteit met muziek en met de piano zelf.  

Emotioneel, intens, virtuoos, Petkova ís muziek” 

Kerk Tienhoven, Laan van Niftarlakle 62, aanvang 

20.15 uur, prijzen  € 15,- (jeugd), € 22,50 (volw.).  

Kaarten zijn te koop bij Van Kralingen in Breuke-

len, bij de ingang van de kerk of via de site: 

www.concerttienhoven.nl.

Concerten in de regio

Op vrijdag 27 december draait in het filmhuis 
een film van Ken Loach ‘The Angels Share’.

Deze af en toe hilarische film van Loach en scena-

rioschrijver Paul Laverty, hun tiende film samen, 

is twee films voor de prijs van één. De eerste helft 

is een sociaal-realistisch drama over een kans-

arme draaideurcrimineel die 300 uur taakstraf 

krijgt. Deel twee een misdaadkomedie waarin 

hij samen met drie andere kansarmen exorbitant 

dure whisky steelt. Beide helften zijn interessant 

en vermakelijk, maar de toon en het realiteitsge-

halte zijn onderling zo verschillend dat ze eigen-

lijk niet samengaan. Toch kreeg Loach in Cannes 

de juryprijs voor zijn film.

De film wordt ver-

toond in het gebouw 

van de Vecht & Ang-

stel Kerk, Rijksstraat-

weg 139 te Loenen 

aan de Vecht. Inloop 

vanaf 19.30 uur, de 

film start om 20.00 

uur. De toegang is 

gratis, maar een bij-

drage om de kosten 

te dekken wordt ge-

waardeerd. 

Na afloop is er een hapje en drankje. 

Het team van het Filmhuis wenst u een gezegend 

Kerstfeeest en een goed en gezond nieuwjaar!

www.vechtenangstelkerk.nl. 

Filmhuis Loenen

Zondag 15 december gaf OrVeO in de 

Pauluskerk in Breukelen een klassiek 

concert met houtinstrumenten in de 

hoofdrol. Omdat zij graag meer hout-

blazers aan het orkest zouden willen 

toevoegen, hebben zij potentiële geïnte-

resseerden tijdens een aantal workshops 

klaargestoomd voor een gastoptreden 

tijdens het concert. Na drie workshops 

waren de vier jonge klarinetspeelsters 

Roos, Milou en Jet uit Vreeland en Fien 

uit Loenen er klaar voor. Ze konden hun 

zenuwen goed bedwingen en schitterden 

tijdens hun eerste echte orkestoptreden. 

De meiden mochten drie kerstliedjes spelen en 

werden daarbij begeleid door ervaren klarinet-

speelsters. Het was een prachtige ervaring die voor 

alle vier naar meer smaakte!

Vreelandse jeugd te gast bij OrVeO
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Op pagina drie las u over de noodzaak tot actie 
om de Grote- of Sint Nicolaaskerk ook voor de 
toekomst te behouden. Regeren is vooruitzien, 
geweldig dat er nu al actie wordt ondernomen 
om onoverkomelijke problemen in de (nabije?) 
toekomst te voorkomen. Het gebouw is natuurlijk 
alle aandacht waard, het oudste gebouw van ons 
dorp met fundamenten die behoren tot de oudste 
van de hele omgeving. Een uniek geheel dat in de 
loop der eeuwen is uitgebreid, gerestaureerd en 
verfraaid tot het huidige sfeervolle en schitteren-
de monument dat het nu is. 

Muur verwijderd, orgel verplaatst
De laatste grote restauratie van de kerk vond plaats 

halverwege/eind jaren ’60 van  de vorige eeuw. Hoe 

de kerk er daarvoor uitzag ziet u op bovenstaande 

foto. Een heel ander gezicht dan nu! Tot de restau-

ratie was het koor afgescheiden van het schip door 

een dichtgemaakt houten koorhek (uit 1664) in 

een muur, waartegen het orgel hing. Het koor was 

dus alleen toegankelijk via een van de deuren in 

het koorhek. Bij de restauratie werd de muur ver-

wijderd en werd het orgel naar de andere kant van 

de kerk verplaatst, boven de ingang. De preekstoel 

werd verplaatst en de houten platen achter de pi-

lasters van het koorhek werden verwijderd, zodat 

hier nu doorheen gekeken kon worden. Het lage 

koorhek met de koperen doopboog zijn hetzelf-

de gebleven. Alhoewel… niet helemaal! Voor het 

oog niet zichtbaar heeft een kleine wijziging plaats 

gevonden waardoor het koorhek nu op wieltjes te 

zetten is en weg te rollen is, zodat één grote open 

ruimte ontstaat voor bijvoorbeeld concerten of 

voorstellingen. Ook zijn eind jaren ’60 de drie ge-

brandschilderde ramen in de zijbeuken en het koor 

geplaatst. Deze zijn een verhaal apart waard. 

Familiewapen ambachtsheren
De dichte banken aan weerszijden van het centra-

le middendeel zijn bij de restauratie verwijderd, 

op één herenbank na, die bestemd is voor de ou-

derlingen. In de linkervleugel, niet te zien op deze 

foto, stond de herenbank van de familie Hooft, 

ambachtsheren van Vreeland. Ook deze bank is 

verwijderd, maar het grote in hout uitgesneden 

familiewapen dat de bank bekroonde is bewaard 

gebleven. Het hangt boven de deur naar de con-

sistorie.

Saamhorigheid en daadkracht
Deze laatste grote restauratie was dus een halve 

eeuw geleden…. Logisch dat de kerk, zoals ieder 

monument, weer toe is aan restauraties. Ook het 

prachtige Bätzorgel, dat 50 jaar geleden niet hele-

maal juist is opgehangen, is hard aan restauratie 

toe. Laten wij er met zijn allen, ongeacht geloof, 

voor zorgen dat de kerk voor de toekomst bewaard 

blijft. Hopelijk melden zich mensen aan voor de 

nieuw op te richten stichting en kan Vreeland weer 

laten zien waar het zo sterk in is: in saamhorigheid 

belangrijke zaken oppakken en realiseren. 

Het interieur van de Grote Kerk Vreeland

Vroeger en NuVroeger en Nu door Juliette Jonker

Hoorspelen
Voor meer informatie en 

om te bestellen:

www.hoorspelfabriek.nl
Voorstraat 21, Vreeland

tel: 237304

Wilt u adverteren in de 
Vreelandbode? Mail naar: 

info@vreelandbode.nl 

Het interieur van de Grote Kerk Vreeland
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Op zondagmiddag  19 januari vindt er weer een 
uniek concert plaats in de serie Podium Vreemd-
land. Caravan, bestaande uit onder meer musici 
uit het Nederlands Blazers Ensemble, neemt ons 
mee op reis door de werelden van klassiek, jazz en 
volksmuziek. 

Caravan verbindt werelden van Oost tot West 

en van klassiek tot jazz en volksmuziek. Syrische 

ud-virtuoze Jawa Manla, vioolfenomeen Emmy 

Storms, percussietovenaar Jeroen Batterink en pia-

nist/componist Julian Schneemann; de jonge musi-

ci van Caravan gaan samen op reis, waarbij ze zich 

van grenzen niets aantrekken.

Verwacht een adembenemend programma, waar-

in onder meer Arabische en Ierse klanken te horen 

zijn en organisch versmolten worden met klassie-

ke muziek en jazz. En met al deze invloeden ver-

telt Caravan uiteindelijk één verhaal, als ware het 

een pleidooi voor de kracht van diversiteit. Podi-

um Vree(md)land is trots dat Peter Prommel deze 

kanjers naar onze kerkje wist te halen. Het concert 

begint om 16.00 uur, en duurt een uur. Na afloop 

is er een borrel in het koor. Entree: € 15,- kinderen 

tot 18 jaar gratis, incl. drankje en nootjes na afloop. 

Kaartverkoop bij de ingang van de kerk.

fase 2
38 unieke villa’s op ruime kavels

met ligplaats in de Haven aan de Vecht
www.vechtenveld.nl

Afgelopen donderdag wandelde juf Myrna van Selm voor de laatste 

keer van haar woonplaats Loenen naar basisschool CSV Ridderhof. Als 

verrassing werd ze deze laatste keer vergezeld door haar collega’s. Op 

school aangekomen zat de hal al vol met alle leerlingen en werd Myrna 

verrast met een mooi afscheidslied, waarna zij mocht meedoen aan The 

Voice of CSV. Vanaf januari zal Myrna starten als directrice op een 

school in Woerden. Vreeland en CSV wensen haar veel succes in haar 

nieuwe baan!

Donderdag 12 december jl. is de heer Ap Reinders 

voorgedragen als nieuwe burgemeester van Sticht-

se Vecht. De heer A.J.H.T.H. (Ap) Reinders (46 

jaar, gehuwd) is in 2014 benoemd als wethouder 

van Haarlemmermeer voor de lokale politieke par-

tij Haarlemmermeerse Actieve Politiek (HAP) en 

is tevens loco-burgemeester. Op dit moment heeft 

hij de portefeuilles economie & ondernemerschap, 

werk & inkomen, arbeidsmarktbeleid, dienstverle-

ning ondernemers, personeel en inkoop- en aan-

bestedingsbeleid. De vertrouwenscommissie heeft 

Ap Reinders getypeerd als een optimistisch en 

gedreven bestuurder. Hij heeft een open houding, 

luistert goed en heeft een vriendelijke uitstraling. 

Daarnaast kan hij goed sturing geven, is daad-

krachtig en schakelt snel.

Deze voordracht 

van de gemeen-

teraad moet nog 

door de minister 

van Binnenland-

se zaken worden 

voorgedragen, 

waarna een Ko-

ninklijk besluit 

tot benoeming 

volgt. Als alles 

volgens plan ver-

loopt zal de nieu-

we burgemeester 

begin februari 

geïnstalleerd worden. 

December is de maand waarin gezelligheid en 

lekker eten vaak een belangrijke plek innemen. 

De Vreelandse horeca staat dan ook volop in het 

nieuws (zie voorpagina). Begin december kon De 

Nederlanden met trots melden dat zij met maar 

liefst 17 (van de 20) punten in de Gault Millaugids 

staan. Dat is een ‘zusje’ van de bekende Michelin-

gids, maar dan met restaurants waar de prijs-kwa-

liteitverhouding erg goed is. Vrijwel alle beroem-

de sterrenrestaurants staan in deze gids, maar er 

zijn er maar 20 die 17 punten of meer hadden. 

Van harte gefeliciteerd Wilco, Caroline en jullie 

team!

In onze gemeente staan nog vijf andere restau-

rants in deze culinaire gids: in Loenen Het Am-

sterdammertje en Tante Koosje en in Maarssen 

maar liefst drie restaurants: als nieuwkomer het 

pas sinds vorig jaar geopende restaurant DeZus-

ters in de Priorij van buitenplaats Doornburgh, 

restaurant Opbuuren en Auguste. 

De Nederlanden bij de top van Nederland 

‘Uit de running? Ik kan het me 
niet permitteren.’

 +31 6 52332488
roos@vanmonsjou.nl

www.roosvanmonsjou.nl

Podium Vreemdland: 
Caravan

www.vreelandbode.nl

Adverteren?
Voor meer informatie 
en dorpsagenda, kijk op:

Nieuwe burgemeester voor Stichtse Vecht

THEO SCHUMACHER     .NL

MEESTERSCHILDER

Tel. 0294 - 23 09 61

Afscheid juf Myrna na 14 jaar CSV

Cadeautip:

het Vreelandboek
Te koop bij 

de Dagwinkel

www.hetvreelandboek.nl

€20

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


