
November 2022  1 De Vreelandbode

Van de redactie
Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Zelfs de 
Sint, die nog maar pas met open kinderarmen in Vreel-
and is ontvangen, zal ons straks weer gaan verlaten. Tja, 
hij is er elk jaar maar eventjes maar gelukkig weten we dat 
hij weer terugkomt. Anders is het met Polina, die in deze 
Vreelandbode vertelt hoe zij vanuit Cherson in Vreeland 
is komen wonen. Het is onduidelijk wanneer ze terug kan 
gaan en probeert tot die tijd er hier het beste van te maken. 
Oer-Vreelander Wim Fokker neemt ons deze maand ‘in 
vogelvlucht’ mee in zijn wereld als vogelaar en weet met 
precisie de vertrek en aankomsttijden van trekvogels te 
achterhalen. Wie echter helemaal niet wil aankomen en 
het tijd vindt om te gaan afvallen leest over de personal 
trainingen van Louis Betton. En wie daarvoor eerst nog wat 
fitter moet zijn kan natuurlijk terecht bij de fysiopraktijk in 
het dorp. De Kidspost staat deze keer vol met prachtige 
verhalen van talentvolle Vreelandse schrijvertjes. Er kon er 
dit keer maar eentje de beste zijn maar blijf vooral je ver-
haaltjes insturen want daar kunnen wij nooit genoeg van 
krijgen! Verder geeft Bas Schuurmans weer waardevolle 
(bespaar)tips en is deze Vreelandbode ook rijkelijk gevuld 
met andere mooie verhalen, nieuws van onze Sterren en 
nog veel meer. Tot slot, maar zeker niet in de laatste plaats, 
willen wij Monique Driessen ontzettend bedanken voor 
haar jarenlange toewijding als penningmeester en gezellig-
heid als zeer gewaardeerd redactielid. Terwijl Monique het 
financiële stokje heeft overgedragen aan Wietske Tammes 
is Charlotte Schoots als nieuw redactielid aangeschoven. 
En zo is de cirkel maar weer rond, er is nu eenmaal een tijd 
van komen en een tijd van gaan. Veel leesplezier!

Op een koude maar zonnige zaterdag 19 novem-
ber stond de hele kade bij De Nederlanden vol met 
licht gespannen en vooral hele blije gezichten. Het 
was in 2019 de laatste keer dat Sint met zijn pieten 
over de Vecht aan kwam varen en door veel kin-
deren luidkeels zingend werd begroet. Ook Sinter-
klaas was heel blij weer varend in Vreeland aan te 

zijn gekomen. Er werden veel pepernoten, high-fi-
ves en zelfs een aantal selfies met de Sint uitgedeeld. 
Met een warme choco van De Nederlanden in de 
handen, liepen de kinderen naar hun eigen buur-
tje waar de Sint en zijn vrolijke pieten ook naartoe 
kwamen. Zo kregen alle Vreelandse kinderen hun 
eigen momentje met Sint en zijn pieten. 
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Fietspad naar sportpark blijft
Het oostelijke fietspad langs de N402 richting 
sportpark de Heul en Loenen blijft definitief. 
In eerdere ontwerpen van de provincie was dit 
fietspad, dat Vreelanders gebruiken om naar het 
sportpark te kunnen fietsen zonder de weg over 
te hoeven steken, verwijderd. Er was volgens de 
ambtenaren te weinig ruimte om 
twee veilige fietspaden aan te leggen. 
Daarom werd er gekozen voor één 
breder en dus veiliger fietspad aan de 
westkant. Maar dat zou betekenen dat 
fietsers en dus ook veel kinderen, twee 
keer de Provinciale weg over moeten steken. Het 
plan leidde tot veel protest bij bewoners, fietsers-
bond, sportclubs en gemeente. Mede op verzoek 
van de Dorpsraad heeft de provincie fietstellingen 
laten uitvoeren, daaruit blijkt dat het oostelijke 

fietspad stukken populairder is dan dat aan de an-
dere kant van de weg. 65% van de gebruikers nam 
het pad aan de kant van Vreeland, 35% koos voor 
de route aan de overkant. 
Nu is het dankzij de inzet van alle partijen en 
vooral door de bereidwilligheid van de gemeente 

en grondeigenaren, gelukt ruimte te 
creëren waardoor er aan beide kan-
ten van de weg een veilig fietspad kan 
worden aangelegd. Wat begon als een 
protest leidde uiteindelijk tot een con-
structieve en prettige samenwerking 

met de Provincie. Daar zijn we erg blij mee. De 
werkzaamheden beginnen in het najaar van 2023. 
Meer informatie is te vinden op: www.provin-
cie-utrecht.nl/n402loenen.

Lees verder op pagina 4

Bericht 
van de 

Dorpsraad

Aankomst Sinterklaas

Op zaterdag 10 december a.s. toveren we Vree-
land om in kerstsferen om zo met Vreelandse 
dorpsgenoten in de kerststemming te komen. 
Dit jaar kleinschaliger dan andere jaren, ge-
richt op Vreeland en de Vreelanders. 
Onder het motto van ‘verbinding met dorpsge-
noten’ nodigen we je zaterdag de 10e van harte 

uit om je buren, straatgenoten of andere dorps-
genoten mee te nemen naar Duinkerken om 
daar met elkaar in de kerststemming te komen. 
Maar ook in het Dorpshuis en in de Grote Kerk is 
een mooi, afwisselend kerstprogramma bedacht 
waarbij jong en oud van harte welkom zijn. 

Lees verder op pagina 4
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Colofon

Agenda
27 nov.   Podium Vreeland, concert Sabatrio, 16.00 

uur, Grote Kerk
29 nov. Buurtkamer, 10.00-12.00 uur, Dorpshuis
6 dec.  Buurtkamerpraatje: Jacob Hansma over 

vleermuizen, 10.00-12.00 uur, Dorpshuis
10 dec. Filmhuis Vreeland, Dorpshuis, 
 14.00 en 19.30 uur
10 dec. Vreeland viert Kerst, Duinkerken, 
 v.a. 14.00 uur
12 dec.  De Vreelander creëert: Edgar Keehnen, 

20.30 uur, Dorpshuis
13 dec. Buurtkamer, 10.00-12.00 uur, Dorpshuis
17 dec. Repaircafé, 10.00-12.00 uur, Dorpshuis
20 dec. Buurtkamer, 10.00-12.00 uur, Dorpshuis
22 dec. Kerstdiner Dorpshuis
23 dec.  Theatrale Kerstwandeling, 5x, 
 vanaf 18.30 uur

27 nov. Ds. J. Rinzema, 1e zondag Advent
4 dec. Pastor F. Flantua, 2e zondag Advent
11 dec. Ds. K. Vos, 3e zondag Advent
18 dec. Ds. R. van Ginkel, 4e zondag Advent
24 dec. Ds. R. van Ginkel, Kerstavond, 22.00 uur
25 dec. Ds. J. Rinzema, Eerste Kerstdag
Alle diensten beginnen om 10.00 uur en zijn ook 
te volgen via www.kerkdienstgemist.nl.

Huisartspraktijk Loenen 
Keizer Ottolaan 11
3632 BV  Loenen aan de Vecht 
Tel.: 0294-231310
www.praktijkloenen.nl, info@praktijkloenen.nl

Gemeente Stichtse Vecht 
Tel.: 0346-254000 www.stichtsevecht.nl 
Open: ma t/m vr 09.00-12.00 uur

Fysiotherapie Salus Fysiocare
Fetha 3, 3633 CT Vreeland 
0294-745036, www.salus-fysiocare.nl

Apotheek Loenen
Tel.: 0294-232703
Albrechtlaan 2, 3632 BB Loenen

Verloskunde Wijdemeren - Vreeland
Tel. 06-45406022 Marjolein Ophoff 
www.verloskundigewijdemeren-vreeland.nl

Verloskundige praktijk Kortenhoef e.o.
Tel. 035-6566333 M. Boomars & A. Onvlee
www.verloskundigekortenhoef.nl

Welzijn Stichtse Vecht
Vondelstraat 51 3601 EX Maarssen
0346-290710 of info@welzijnstichtsevecht.nl
www.welzijnstichtsevecht.nl

Kwadraad Maatschappelijk Werk
Tel.: 088-900 4000 
Angstel 138, 3621WC Breukelen

Careyn Thuiszorg 
Wijkteam Loenen/Vreeland
Tel.: 088-1239457

Thuiszorgstudent, 
Particuliere thuiszorg 
085-3013841, www.thuiszorgstudent.nl

Zorggroep De Vechtstreek - ‘t Kampje
Driehovenlaan 2, 3632 BK Loenen a/d Vecht
Zorgbemiddeling: 0346-258428
Thuiszorg ’t Kampje: 06-55818141

Dierenartsenpraktijk Loenen  
Spinnerie 2, 3632 ET Loenen, tel.: 0294-231315

Dorpsraad Vreeland 
p/a Jan Greijdanus, Vecht en Veld 12, 
3633AH, Vreeland, info@dorpsraadvreeland.nl
www.dorpsraadvreeland.nl

Dorpshuis Vreeland 
Tel.: 0294-234750 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

Kerkdiensten

Scootmobiel te koop. Professioneel onderhouden. 
Weinig gebruikt, gestald in garage.
Vraagprijs € 500,- Tel 0294-232145

Vechtzooitje
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De lijstenspecialist van klassiek tot modern
Restauratie en verkoop van schilderijen, lijsten en grafiek.

Leverancier van ophangsystemen.
Antieke en nieuwe prenten van o.a. de Vechtstreek

Advies aan huis is mogelijk.

Vlietlaan 76, 1404 CE Bussum, tel. 035 - 693 30 69
na 19.00 uur: 06 134 60 394

Voetreflextherapie

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

Kerkplein 2   06-22984224

Dames - Herenkapsalon
  

 

 Dinsdag t/m vrijdag 9.00 uur tot 17.00 uur
Zaterdag 8.30 uur tot 14.00 uur

Breedstraat 1-3, Vreeland, telefoon 0294 - 230028

De beste  kapper 
in eigen dorp 

Buurtkamer:
De buurtkamer in ons Dorpshuis is wekelijks ge-
opend van 10.00 tot 12.00 uur. Op de eerste dinsdag 
van de maand, op 6 december, komt Jacob Hansma 
over vleermuizen alles vertellen dat u nog niet wist.
 
De Vreelander creëert:
Op maandagavond 12 december gaat Edgar Keeh-
nen ons introduceren in het concept ‘Knarrenhof’, 
een nieuw woonconcept voor ouderen, een alter-
natief voor mantelzorg. Inloop Dorpshuis 20.00 
uur. Start 20.30 uur. Entree € 5,-, koffie /thee gratis.
 
Een nieuw Sterren-initiatief: 
Peuterleut in het Dorpshuis.
Een aantal jonge moeders uit Vreeland zoekt ver-
binding met andere ouders om met elkaar een 
gezellige ontmoetingsplek te creëren. Op de vrij-
dagochtend samen koffie/thee/sapje drinken met 
je baby of peuter. Vaders, moeders, opa’s en oma’s 
of andere verzorgers: iedereen is van harte welkom.
Een paar ouders zorgen voor koffie/ thee en voor 
een knusse plek met speelgoed en boekjes. Vind je 
het ook leuk om mee te draaien tijdens deze kof-
fieochtenden? Mail voor meer informatie of geef je 
op: info@sterrenvanvreeland.nl. 
We hopen in het nieuwe jaar te kunnen starten. De 
exacte datum wordt in de volgende Vreelandbode 
bekend gemaakt. Toegang gratis, koffie/thee voor 
eigen rekening.
 
Vreeland in beweging
Met veel enthousiasme is de eerste groep gestart 
met activiteiten in het kader van ‘Vreeland, het ge-
lukkigste dorp van Utrecht’. Met Edmond Pasman 
als coach hebben jong en oud de kunst van het ko-
gelstoten ontdekt. In  de  maand december volgen 
nog trainingen speerwerpen en verspringen. In 
2023 wordt zelfs een officiële atletiekbaan in Am-
stelveen bezocht voor een training.
Jan Hos bereidt nog een sjoeldag voor komende 
maand. In december wordt ook nog gestart met 
winterzwemmen in de Vecht als voorbereiding op 
de traditionele nieuwjaarsduik. Wil je meer weten 
en of meedoen, meld je aan via info@broccori.nl.
Voor volgend jaar gaan we door met de vele andere 
initiatieven. Ook de vorderingen voor het geluks-
diner in 2023 zien er zeer veelbelovend uit. Voor 
meer informatie zie ook www.broccori.nl.
 
Podium Vreeland:
Op 27 november zullen drie vrouwelijke musici het 
podium betreden: Jawa Manla: ut, Khorshid Dad-

beh: tar en Lucie Lelaurain: duduk en fluit.
Deze musici vonden elkaar als studenten op het 
Codarts conservatorium in Rotterdam. Het is hun 
passie de luisteraar mee te nemen op een reis naar 
het Midden-Oosten. Met eigen gecomponeerd 
werk, zang en bestaande Arabische gedichten cre-
eren ze een eigentijdse sfeer, gebaseerd op de oude 
tradities. 
Hun waanzinnige spel en performance bracht hen 
al naar de grote wereldmuziekpodia in Nederland 
en Europa, kom genieten in onze mooie Grote 
Kerk van Podium Vreeland. Inleiding en trommels 
wederom door Peter Prommel. Entree € 15,-, inclu-
sief borrel. Kaarten te verkrijgen in de kerk voor het 
concert of reserveren: info@sterrenvanvreeland.nl. 
Iedereen tot 25 jaar heeft gratis entree.

 
 

 

Repaircafé in het Dorpshuis:
Op 17 december is het weer Repaircafé tussen 10.00 
en 12.00 uur. Kom langs met je kapotte lamp, speel-
goed, knuffel, kleding, fiets, etc. Wil je meehelpen? 
Kom langs of meld je aan: info@repaircafe.nl.

Expositie in het Dorpshuis:
Vanaf eind november is er weer ruimte in het 
Dorpshuis om te exposeren. Heb je interesse mail 
naar info@sterrenvanvreeland.nl.

Het Sterrenteam: Wendela, Dieuwer, 
Frederiek, Jaap Jan, Herman en Kees

Sterren Nieuws

Om aan te sluiten op de 
kerstfestiviteiten in decem-
ber verplaatsen we de film-
huis voorstellingen naar za-

terdag 10 december. We hebben twee heel fijne 
kerstklassiekers in petto. 

De kinderjury koos voor Home Alone. De all time 
favoriet van alle kinderen. Met Kerst vertrekt de 
familie McCallister samen met een oom en tante 
en hun kinderen voor een paar dagen naar Parijs. 
OP de ochtend van vertrek verslaapt de familie 
zich. In de haast en de chaos vergeten ze Kevin. 
Kevin ontwaakt later die ochtend in een leeg huis 
en merkt dat hij helemaal alleen is. En geen vol-
wassenen betekent... geen regels. En dat ondervin-
den ook de inbrekers die denken een leeg huis aan 
te treffen.

Voor de volwassen ko-
zen we voor de heerlij-
ke romantische kerst-
klassieker The Holiday. 
Amanda (Cameron 
Diaz) is een Ameri-
kaanse vrouw met een 
druk leven. Iris (Kate 
Winslet) is een Engel-
se vrouw die de moed 
heeft opgegeven in de 
liefde. Wanneer ze elkaar online via een site voor 
woningruil ontmoeten, besluiten ze voor een peri-
ode van twee weken van huis en leven te wisselen. 

Zaterdag 10 december in het Dorpshuis: 
Home Alone van 14.00 uur tot 15.45 uur
The Holiday van 19.30 uur tot 21.45 uur

Kerst in Filmhuis Vreeland
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Marketing adviesbureau voor het grootste marktsegment 
ooit: de oudere consument

 Edgar Keehnen www.greyocean.nl

Vervolg van pagina 1
Bomenkap Sperwerveld 
Het zal niemand zijn ontgaan, aan de randen van 
het Sperwerveld is een grote hoeveelheid bomen 
gekapt. Er was een aantal essen met schimmel, die 
zijn geveld en vervolgens is uit voorzorg besloten 
de andere essen ook neer te halen. Volgens de ge-
meente was dit binnen enkele jaren hoe dan ook 
noodzakelijk geweest. Voor de gekapte bomen 
komt een eik terug en er wordt een natuurlijke 

bermstrook met wilde bloemen aangelegd. 

N201 besluit
De provincie Utrecht verwacht dat Provinciale 
Staten op 14 december 2022 een definitief besluit 
nemen over de voorgestelde aanpassingen aan de 
N201. Eind november zal het plan zoals dat nu 
voorligt besproken worden in de Commissie Mi-
lieu en Mobiliteit.
De plannen staan op: www.toekomstN201.nl

Bericht van de Dorpsraad

Vervolg van pagina 1

Programma Vreeland viert kerst
14.00 uur ~ Dorpshuis
Kinderkerstfilm ‘Home Alone’, via het Filmhuis 
Vreeland

16.00 – 17.00 uur  ~ Grote Kerk
• Kerstverhaal door Juliette Jonker
• Samen kerstliedjes zingen o.l.v. Vreeland Vocaal 

16:00 – 19:30 uur ~ Duinkerken
• Kerstknutselen voor de jeugd
• Levende kerststal
• Silent disco 
• Leuke activiteit voor de kleinsten 
•  Bijpraten en/of kennismaken met dorpsgeno-

ten onder het genot van ‘n hapje en ‘n drankje
• Struinen langs de Vreelandse kramen*
•  Zingen bij de kerstboom met Orveo (rond 

17.30 uur)

19.30 uur ~ Dorpshuis
•  Romantische kerstfilm ‘The Holiday’, voor ou-

dere jeugd en volwassenen, via het Filmhuis
*De eerste Vreelandse kraamhouders hebben 
zich al gemeld, maar we hebben nog wat kramen 
over. Dus als je leuke kerstcadeautje wilt verko-
pen of andere goede ideeën hebt voor een kerst-
kraam, meld je dan aan via vreelandviertkerst.nl.

De organisatie van Vreeland viert Kerst is al-
leen maar mogelijk dankzij de hulp van vrij-
willigers en de financiële bijdragen van onze 
trouwe sponsoren. 
Wil je ook een financiële bijdrage leveren? 
Mail dan naar info@vreelandviertkerst.nl.

Veranderingen bij Salus Fysiotherapie
Veel nieuws vanuit de fysiotherapiepraktijk aan 
de Fetha. Zo gaan de openingstijden wijzigen en 
zal de praktijk voorlopig alleen op de maandag en 
donderdag open zijn. Ook is er die dagen een nieuw 
gezicht te zien: Charisa Schouten vervangt Rosalie 
van Maaswaal, die in Nederhorst werkzaam blijft. 
Bekend gezicht Jordy Snoeij is ook aanwezig op de 
maandag en donderdag. Naast de patiëntenzorg is 
het die dagen ook mogelijk in groepsverband en 
onder begeleiding te revalideren. 

Dat de praktijk minder open is, is niet voor niets. 
Er zijn te weinig patiënten in Vreeland en het 
loont, mede gezien de enorm gestegen energie-
kosten, niet om alle dagen van de week aanwezig 
te zijn. Net als voor alle andere fysiotherapeuten 
in ons land zijn het zware tijden voor Salus. 
Steeds meer fysiotherapeuten haken af vanwege 
te lage tarieven die door zorgverzekeraars wor-
den uitgekeerd. Volgens de berekeningen van 
het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapeu-
ten werken de meeste fysio’s 20% onder de kost-

prijs. Net als veel andere kranten schonk de Gooi 
en Eemlander op 24 oktober aandacht aan deze 
problematiek en kopte op de voorpagina: ‘Fysio-
therapeuten in de knel’. Met een inflatie van 17% 
en een loonsverhoging van 1 % tot maximaal 5% 
schiet de beroepsgroep er enorm bij in. “Zorgver-
zekeraars hebben ons in de tang”, aldus Rosalie. 

“De administratieve rompslomp en eisen op het 
gebied van werkzaamheden nemen alleen maar 
toe en de vergoedingen blijven enorm achter, wat 
ten koste gaat aan de persoonlijke zorg die wij wil-
len geven. Nu aan het einde van het jaar mensen 
van zorgverzekeraar kunnen wisselen, is er een 
kans om te kiezen voor een zorgverzekeraar die 
minder exorbitante eisen stelt en iets reëlere ver-
goedingen uitkeert. Wij adviseren DSW of ONVZ 
als u regelmatig gebruik maakt van fysiotherapie”. 

Mocht het aantal patiënten toenemen, dan komt 
Rosalie natuurlijk weer terug in Vreeland op de 
dinsdag en vrijdag. 

De Seniorenraad Stichtse Vecht zet zich in om se-
nioren fit en vitaal ouder te laten worden. Méér 
bewegen in groepsverband stimuleert tot actief 
leven, verbetering van kracht en balans en ver-
mindering van de kans om te vallen. De cursus 
bestaat uit 5 lessen van één uur. Het is gezellig, er 
is plezier en na afloop drinkt de groep samen kof-
fie. Beweeg nu om te investeren in later! In heel 
Stichtse Vecht kunt u meedoen met Fit & Vitaal 
groepen. Geef u samen met vrienden en bekenden 
op en meld u aan op seniorenraadsv.nl/fit-vitaal/

Fit en vitaal ouder worden
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DORPSDINER 
Nieuwsgierig naar je dorpsgenoten én 

een fantastisch diner bij de Nederlanden? 
Wees welkom op het dorpsdiner!

DATUM: donderdag 12 januari 2023
AANVANG: 18.30u

PRIJS: all inn 125,- per persoon
RESERVEREN: via 0294 232326 

of info@nederlanden.nl o.v.v. dorpsdiner

We zetten grote tafels klaar en je schuift bij elkaar aan. 
Dit diner is alleen voor mensen die woonachtig zijn in 

Vreeland, niet voor introducees.

Mogen wij jou/jullie ook ontvangen?
Met een culinaire groet,  De Nederlanden

Restaurant & boutique hotel
Wilco & Caroline Berends

www.nederlanden.nl

Polina uit Cherson
Sinds een paar maanden wonen er Oekraïn-
se vluchtelingen in Vreeland. In het voormalige 
kantoorgebouw van de VIV aan de Raadhuislaan 
woont Polina (37 jaar) met haar zoontje George 
(5), samen met een stel met een zoontje van 3,5 jaar 
en twee jonge vrouwen. Op een herfstige zondag-
middag vertelt Polina haar verhaal. 

Ze woonde in Cherson in een groot flatgebouw, 
samen met George. Haar ouders woonden in het 
appartement naast haar. In februari van dit jaar 
werd er op straat wel gesproken over een naderen-
de Russische inval, maar niemand kon dat eigenlijk 
geloven. “In Cherson wordt veel Russisch gespro-
ken, voor veel mensen is dat de eerste taal. Ook in 
mijn familie. Er werd veel gereisd naar Rusland, 
veel mensen hebben daar familie en vrienden. We 
hadden nooit gedacht dat ons broedervolk dit zou 
doen.” En toch, op 24 februari viel het Russische 
leger Oekraïne binnen. Cherson werd gebombar-
deerd, er waren grote branden, delen van de stad 
werden verwoest. “In het begin kregen we nog be-
richten via de media. We moesten binnenblijven, 
en zorgen dat we achter twee muren zaten. De ra-
men werden met plakband en houten panelen be-
schermd, we verduisterden de huizen. George sliep 
in het bad, want in de badkamer waren we nog het 
veiligst. Na twee weken waren de winkels leeg, er 
waren geen groenten, melk, brood of medicijnen 
meer. Ik heb vier uur in de rij gestaan voor een dro-
gist.” Glimlachend vervolgt ze: “Het was wel mooi 
dat er snel vriendschappen ontstonden, mensen 
hielpen elkaar. Zo stopte zomaar iemand een kom-
kommer in mijn tas, en ik gaf haar snoep terug.” 
Maar de situatie werd steeds dreigender. “Er waren 
veel Russische soldaten, soms werd er zomaar ge-
schoten. Er lagen dode mensen op straat. Het was 
afschuwelijk, we kwamen bijna niet meer buiten.”

Een paar weken later werd Polina gebeld door een 
vriendin, Tatjana, die met haar dochters van 11 en 
17 jaar wilde vluchten; ze bood Polina en George 
aan om mee te gaan. Het was een moeilijke keu-
ze: blijven was gevaarlijk, maar vluchten ook. Na 
veel twijfel stemde ze in. Met twee stampvolle au-
to’s sloten ze aan bij de lange kolonne die de stad 

verliet. Ze namen een lange omweg naar My-
kolajiv, waarbij ze acht roadblocks van Rus-
sische soldaten moesten passeren. De span-
ning in Polina neemt toe als ze vertelt over 
de vlucht. “Elke roadblock was gevaarlijk, je 
wist nooit wat er zou gebeuren. Ze konden 
van alles van je eisen. Sommigen moesten 
hun telefoon inleveren, anderen hun dekens 
of eten. Bij de laatste roadblock werden we te-
ruggestuurd, maar Tatjana was vastberaden, 
wij gingen niet terug. Gelukkig had ik kennis-
sen die vlakbij in een boerendorpje woonden, 
en mochten we bij hun overnachten. Het was 
een bijzondere avond, zij hadden ruim vol-
doende eten, en we voelden ons zo welkom. 
De volgende dag was nóg spannender, we 
moesten door een gebied tussen vrij en be-
zet Oekraïne. Er was geen weg, alleen een pad 
door de velden waar allemaal landmijnen 
lagen. Onze auto’s waren daar niet geschikt 
voor, terwijl we heel hard moesten rijden 
omdat we konden worden beschoten. Het 
was doodeng. Dankzij Tatjana, die zo dapper 
is, is het gelukt. Uiteindelijk waren we na 24 
uur in Mykolajiv, normaal zo’n half uur van 
Cherson.” Ze konden even op adem komen, 

maar ook daar zou het niet lang veilig blijven. Via 
Odessa ging de reis door naar een opvanglocatie in 
Moldavië, en toen verder naar Nederland.  Op 29 
maart kwamen ze per vliegtuig aan in Eindhoven. 

Inmiddels hadden ze contact met Mike Lodder in 
Breukelen, hij heeft veel vluchtelingen naar Neder-
land gehaald. Hij heeft voor Tatjana, Polina en hun 
drie kinderen een plek kunnen vinden bij een gast-
gezin in Loenen. “Rinus en Marjon zijn zulke lieve 
mensen, inmiddels voelt het alsof zij mijn tweede 
ouders zijn. Ze hebben ontzettend veel voor ons 
gedaan.” George is al in april naar groep 1 van het 
Podium in Loenen gegaan, bij juf Henny. Het huis-
je in Loenen bleek toch te krap voor vijf personen: 
Polina en George zijn twee maanden geleden in de 
VIV komen wonen, Tatjana woont met haar doch-
ters nog steeds in Loenen. Gelukkig zijn Polina’s 
ouders intussen in Vinkeveen opgevangen. 

Op de vraag wat haar plannen zijn weet ze eigen-
lijk geen antwoord. Ze is blij dat Cherson sinds 
11 november weer in Oekraïense handen is, maar 
het is onzeker hoe het verder gaat; wordt de stad 
alsnog gebombardeerd door de Russen? Hoe lang 
duurt de oorlog, en hoe moet het dan verder? Ze 
heeft heimwee en wil (nog) niet accepteren dat ze 
niet meer terug kan. Intussen waardeert Polina het 
enorm dat ze hier kan zijn, samen met George wil 
ze er het beste van maken.                                      M.S.
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Voor een verrassend assortiment:
- BOERENKAAS - NOORD-HOLLANDSE KAAS
- GEITEN KAAS - BUITENLANDSE KAAS
- MINDER VETTE KAAS - MINDER ZOUTE KAAS

 
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
erikdevries@kaashandeldevriesbv.nl

Wat schenk jij met 
Sinterklaas of Kerst?

Heb je er wel eens aan gedacht om 
een cursus cadeau te doen? 

Of, misschien nog leuker, om samen te gaan?
Er is nog genoeg waar je je voor in kan 
schrijven en je bent van harte welkom!

Dus neem snel een kijkje op de site.

Struinend door de Vreelandse straten vallen soms 
opmerkelijke dingen op. Door een andere bril zie 
je opeens bijzondere details of zaken waar je eer-
der aan voorbij ging. De redactie gaat op pad om 
het verhaal erachter te ontdekken. 

‘Sinterklaar’
Op de Hendrik van Viandenstraat staat een huis 
waar Sinterklaas niet zomaar stilletjes aan voor-
bij zal rijden. Met uitnodigende stickers op het 
voorraam en versieringen in de vensterbank is 
deze woning als het ware ‘Sinterklaar’ te noemen. 
Uiteraard kunnen ook wij niet aan deze uitnodi-
gende façade voorbijgaan; dáár moet aan de deur 
geklopt worden!

Het met een hartje versierde bord naast de voor-
deur verraadt dat hier de familie Bosch woont. 
Alles wat vanaf de buitenkant de Goedheilig-
man en Pieterbazen verwelkomt, blijkt nog maar 
een fractie van wat we binnen aantreffen. Een 
Sintkrans aan de muur, houten ‘aftellen tot pak-
jesavond’ kalenderblokjes op het dressoir, een 
glazen stolp met sinterklaaspop en een stilleven 
van Playmobilpoppetjes op de salontafel zijn nog 
maar de eerste dingen die opvallen. Het hele ge-
zin Bosch is compleet als we aan de thee zitten en 
uiteraard worden daar Sint&Piet chocolaatjes bij 
geserveerd. “En oh, kom maar eens kijken wat wij 
in onze schoentjes vonden.” Maud (8) en Jill (4) 
laten glunderend een sinterklaasbedelarmbandje 
en een fraai sinterklaasverhalenboek zien. Poesje 
Lola is meer geïnteresseerd in de raamstickers, 
om die er vooral met vrolijke sprongen vanaf te 
krabben. “Tja,” zegt Jan-Pieter (38), “dat wordt 
nog wat met de kerstboom straks…” Hij vindt 
het allemaal wel best die versieringen maar wijst 
ondertussen naar zijn vrouw Stephanie (37). “Bij 

haar moet je zijn voor dit alles, laat mij straks de 
kerstboom maar aftuigen, dat is meer mijn ding!”

In het jaar 2001 leerden de Hilversumse Stephanie 
en de Loenense Vreelander Jan-Pieter elkaar ken-
nen tijdens het Gondelvaartfestival in Loosdrecht. 
Tien jaar later trouwden ze en woonden eerst 
op een van de appartementen op de Vijverlaan. 
Jan-Pieter -wiens ouders nog op de Singel wonen 
waar hij als 6-jarige vanuit Loenen naartoe ver-
huisde- heeft nog altijd contact met diverse vrien-
den uit zijn jonge jaren hier. Zoals met Robert 
- zoon van voormalig slager Dalhuisen in Vree-
land - die net als hij het vak inging. 

Inmiddels is Jan-Pieter, nadat hij als vakkundig 
slager elders werkte, al enkele jaren een vertrouwd 
gezicht in de vestiging Dalhuisen in Breukelen, bij 
zijn jeugdvriend Robert. Stephanie, die voorheen 
o.a. stewardess was en nu werkzaam is op het 
hoofdkantoor van New York Pizza, moest eerst 
wel even wennen om vanuit de stad naar Vreel-
and te verhuizen. Inmiddels wil ze hier niet meer 
weg. “Die liefde voor het Sinterklaasfeest heb ik 
uit mijn jonge jeugd. Toch wil ik het niet te bont 
maken hier in huis maar het maakt mij gewoon 
blij om daar dingen voor te verzamelen en te ma-
ken.” En kerst? “Ja ook, het is wel een beetje mijn 
ding die feestdagen.”

Het hart op het naambordje bij de voordeur lijkt 
ook een terugkerend thema in huize Bosch. Mis-
schien is het toevallig dat Stephanie vandaag een 
groot hart op haar trui draagt? Hoor wie klopt 
daar? Wees maar gerust mijn Sint, want zeker is 
dat u hier van harte welkom bent! 

P.v.d.H.

Het verhaal achter 
de façade  

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
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biedt een prachtige biedt een prachtige 

collectie prints,collectie prints,
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In de klimaatweek interviewen we oer-Vreelander 
Wim Fokker. Hij komt net van Schiermonnikoog 
waar hij als ornitholoog wetenschappelijk onder-
zoek doet naar het gedrag van trekvogels. Ooit stu-
deerde Wim biologie en vervolgens verdiepte hij 
zich in het gedrag van vogels. Met zijn werk ging hij 
een heel andere kant op, maar zijn passie is altijd 
het bestuderen van onze vliegende vrienden geble-
ven. 

Tijdens ons interview is zijn vrouw Ellen Bulterijs 
een flinke wandeling aan het maken. Ellen is in het 
dagelijks leven verpleegkundig diabetesconsulent 
bij  Tergooi MC in Hilversum. Velen zullen Wim 
kennen als actief lid van onze dorpsgemeenschap. 
Zo zit hij - als penningmeester - in het bestuur van 
de Kerk van Vreeland en maakt hij ook deel uit van 
de groep die zich bezighoudt met de ontwikkeling 
van het nieuwe Dorpshuis. Verder heeft hij in Ka-
merik zijn eigen adviesbureau. Natuurlijk moeten 
we het ook even over energie hebben. Wim: “Ik zag 
het ruim een jaar geleden aankomen. Ik werd geïn-
formeerd door iemand van Eneco die ik kende. We 
hebben gelijk ons energiecontract voor langere tijd 
vastgelegd. We hebben overigens ook zonnepane-
len op ons dak en stoken bij met een supermoderne 
houtkachel. Ons huis aan de Fetha is voorzien van 
dubbel glas en we hebben de CV standaard op 15 
graden staan.” 

Vertrek- en aankomsttijden 
Terug naar de vogels. Wim laat prachtige foto’s 
zien die hij op Schiermonnikoog nam. “We waren 
onlangs op het eiland om onder andere twintig Zil-
verplevieren van zendertjes te voorzien. Zo volgen 

we hun trekroute van Siberië via de Waddenzee 
naar wel helemaal Zuid-Afrika en weer terug via 
Nederland. We merken bij verschillende vogel-
soorten dat ze al een paar jaar langer op plekken 
blijven, waar voorheen vanwege invallende kou 
geen voedsel was, maar nu door de opwarming 
van de aarde langer insecten blijven rondvliegen. 
Vertrek- en aankomsttijden zijn bij een aantal 
soorten sterk aan het veranderen. 
Maar ook bijvoorbeeld het feit dat de Lepelaars 
niet langer allemaal naar Afrika reizen om te over-
winteren, maar Spanje inmiddels ver genoeg vin-
den. We werken internationaal samen en delen 
onze informatie vrijelijk met andere onderzoe-
kers. Ik doe dit werk al vijfendertig jaar en moet 
om mijn vergunning te behouden steeds bijscho-
len en herexamen doen. In verband met de heer-
sende vogelgriep werken we uiterst zorgvuldig en 
veilig. Dit voorjaar troffen we veel dode steltlopers 
aan.” Volgens Wim zijn de Waddeneilanden een 
superbelangrijk natuurgebied voor trekvogels. “Ik 
merk nu dat de natuur toch achteruitgaat door de 
stikstofuitstoot. Inmiddels doen de boeren op de 
Schiermonnikoog er alles aan om mee te helpen 
de natuur te herstellen!”

Betrokken Vreelanders
Inmiddels is Ellen weer thuis. Ze maakt een lekke-
re pot thee en serveert heerlijke koekjes uit Fries-
land, waar haar moeder ooit woonde. Zowel Ellen 
als Wim zijn tevreden over hun leven in Vreeland. 
Wim tot slot: “We merken dat veel nieuwe bewo-
ners zich ook inzetten voor ons dorp. Er wordt 
hier veel georganiseerd. Voor oer-Vreelanders en 
nieuwe bewoners is het belangrijk uit hun eigen 
kringetje te stappen en het gesprek aan te gaan met 
elkaar.”

C.L.

Experiment
Wim vertelt over een experiment met Grutto’s. 
Het thema was nurture or nature. Weten jonge 
Grutto’s door hun DNA waar ze naar toe moe-
ten in de winter of wordt hun dit aangeleerd? 
Wim legt uit: “Jonge Grutto’s uit Nederland en 
Polen groeiden op zonder invloeden van bui-
ten. Een deel werd daarna in Polen en een deel 
in Nederland losgelaten. We onderzochten - na 
het plaatsen van zendertjes - welke trekroute de 
jonge uitgebroede vogels namen. Het bleek dat 
de jonge vogels hun ‘stiefouders’ volgden. De 
vogeltrekroute van Grutto’s is dus aangeleerd 
gedrag!”

Hart & ziel
Ornitholoog Wim Fokker (58): 
“Trekvogels bewegen mee met de opwarming van de aarde”
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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

En….. we hebben 
een winnaar! 

Hoofdstuk 1. Harry Andersman
Het is een prachtige dag bij het Weide Blik en iedereen is 
aan het zwemmen. Maar hij is anders. Hij vindt het koud 
en als iedereen het koud heeft, heeft hij het warm. Dus hij 
is heel anders. Waar waren we… oh ja, hij had een grau-
we kleur hoody aan en iedereen dacht wat doet hij? Ze 
keken hem aan en hij werd er zelf bang van dus ging hij 
weg. En toen ging iedereen weer verder zwemmen. 
Hij dacht wat is er met die mensen aan de hand, maar hij 
heet tenslotte ook Harry Andersman. 

Ik ga jullie nu meer vertellen over meneer Andersman. 
Harry Andersman is 45 jaar oud, maar hij lijkt op iemand 
van 20 jaar oud. Hij heeft blauw met gele haren maar 
doordat hij altijd zijn hoody over zijn hoofd heeft, heeft 
niemand zijn haar ooit gezien. Hij heeft ook een knal gele 
broek aan en een grauwe kleur trui. Maar dat wisten jullie 
al, want dat heb ik al gezegd. En hij heeft een lange jas 
aan. Hij lijkt een beetje raar en boos, maar meneer An-
dersman is eigenlijk heel gezellig. 

Hoofdstuk 2. De twee ondeugende jongens 
Tussen het riet zaten twee jongens naar Harry Anders-
man te staren. Tot dat Harry Andersman de jongens in-
eens zag. Toen doken ze gauw tussen het riet. Ze wilde 
niet dat ze ontdekt zouden worden. 
Jullie zijn vast nieuwsgierig hoe de twee ondeugende 
jongens heten? Ze heten Luuk en Max. 
Luuk en Max wouden weg rennen maar Harry Andersman 
zag ze. Max zei: balen, hij heeft ons gezien. Dus waren ze 
een beetje teleurgesteld. Maar twee weken later probeer-
den ze het nog een keer. Ze gingen meneer Andersman 
weer volgen en tussen het riet zitten. Ze vroegen zich af 
waarom Harry daar eigenlijk zat en toen dachten ze: dit 
gaan we tot de bodem uitzoeken. Dat is nu ons project. 
Ze gingen hem weer volgen. Maar waar ging Harry An-
dersman nou heen? Hij ging het bos in en overal waar je 
niet zou willen zijn, ging Harry wel heen. En waar hij te-
recht kwam was niet te geloven. Het was Harry zijn huis. 
Maar niet zomaar een huis, een boomhuthuis! Het boom-
hut was zo groot dat jij je ogen niet kon geloven. Zo mooi. 
Echt prachtig! 

Hoofdstuk 3.  Het mooie boomhuthuis
Luuk en Max konden het niet geloven! Wat een grote 
boomhut zeg. Ze gingen stiekem mee naar binnen. Het 
was prachtig en zo groot van binnen. 
Totdat Harry ze ineens zag en zei: wat doen jullie hier?
Eh, we zijn verdwaald zei Luuk. 
Oke zijn Harry. Kom binnen jongens! 
Maar we zijn al binnen zeiden Luuk en Max. 
Oh ja, ik ben ook soms heel vergeetachtig. Maakt niet uit, 
iedereen maakt wel eens fouten zei Harry. 
Ja dat is waar 

De jongens dachten dat Harry Andersman gemeen of raar 
was, maar hij is best wel lief en gezellig. Maar er zijn wel 
een paar rare dingetjes. Luuk en Max vroegen wat die 
rare dingen zijn. Harry zei: dat zijn medicijnen. 
Luuk en Max vonden het eigenlijk best verdacht klinken, 
maar ze geloofde hem wel, omdat ook zij zich vergist 
hadden nu bleek dat hij toch heel aardig is. Harry Anders-
man is wel anders, maar niet zo raar als ze dachten. 
In ieder geval is hij lief en grappig. Denken de jongens… 
Luuk zegt: stop eens met praten. 

Het verhaal over Lucy uit Olive Town van Emmi van 
Malenstein: Er zit genoeg in dit verhaal voor een heel 
boek! Een bijzondere wereld met magie, een man die 
de magie wegzuigt en een heldin die Olive town redt. 
Heel erg leuk!

Het geheim van de vergeten boerderij, geschreven 
door Loulou Brink en Harm van der Horst: Heel span-
nend gedaan, zo'n mysterieuze man die verdwijnt. De 
spanning wordt goed opgebouwd. En leuk dat opa 
hem kende. Het eind vind ik gezellig en vrolijk. Goed 
gedaan!

Het verhaal van meneer Andersman. Ik vind dit verhaal 
goed geschreven. Het is grappig, een beetje onver-
wacht en ik krijg het idee dat ik Harry Andersman echt 
voor me zie. Er staan mooie beschrijvingen en zinnen 
in. Duidelijk mijn winnaar!

De redactie was helemaal overdonderd door de grote 
hoeveelheid inzendingen voor de verhalenwedstrijd. 
24 verhalen, wat geweldig! Ze waren spannend, leuk, 
soms grappig, dan weer eng, en allemaal ontzettend 
origineel geschreven. Heel erg knap gedaan Coco, 
Christine, Olivier, Marle, Oscar, Teije en Nila (groep 4), 
Fien, Omar, Renske, Teun en Nine (groep 6) en Mija, Ro-
bin M., Seb, Valérie, Bart, Pepijn, Rivka, Floortje, Emmi, 
Bente, Loulou en Harm (uit groep 7). De redactie heeft 
al jullie verhalen blind gelezen, niemand wist dus wie 
welk verhaal had geschreven. Kinderboekenschrijfster 
Sanne Rooseboom koos uit de top drie van alle verha-
len de winnaar. En dat is Nine Garcia uit groep 6! Gefeli-
citeerd Nine, jij hebt de boekenbon gewonnen!

Oproep
Vind je het leuk om af en toe en stukje voor de 
Kidsredactie te schrijven, zou je wel eens iemand 
uit Vreeland (groot of klein) willen interviewen, 
of lijkt het je een uitdaging om een keer een re-
portage te maken over een onderwerp dat jou 
interesseert? Stuur dan een mailtje naar Carien 
via info@vreelandbode.nl.

Kinderboekenschrijfster 
Sanne Rooseboom over 
de drie beste verhalen: 

Het verhaal van meneer Andersman, door Nine Carcia



November 2022  9 De Vreelandbode

Vrijdag 19 november was het dan eindelijk zover! Sin-
terklaas zou Vreeland met een bezoek vereren. Het 
was de eerste koude winterdag en de zon scheen. Heel 
Duinkerken stond vol met kinderen, ouders, opa's en 
oma's, hier en daar zelfs een baby met Pietenpet en na-
tuurlijk de burgemeester. Terwijl OrVeO alle bekende 
Sinterklaasliedjes speelde en iedereen luidkeels mee-
zong, verscheen in de bocht van de Vecht de langver-
wachte stoomboot met Sint en zijn Pieten. Wat een 
feest! Eenmaal aan wal schudde de Sint vele kleine 
handjes, deelden de Pieten de lekkerste pepernoten en 
snoepgoed uit en deed iedereen zich te goed aan war-
me chocolademelk en gluhwein van De Nederlanden. 

Na de feestelijke aankomst trok de vrolijke Sinterklaas-
stoet door het dorp. Er waren cadeautjes, en iedereen 
kreeg de kans om met de goedheiligman op de foto te 
gaan. Dank u Sinterklaasje! (en dank u Pieten!)

  

Hoofdstuk 4. Logeren bij Harry Andersman 
Dus ik vertelde dat Harry Andersman een beetje geheim-
zinnig aan het doen was. Ze gingen naar een donkere ka-
mer en zagen een soort kist staan. Ze liepen ernaar toe en 
wouden de kist openmaken. Ze maakten de kist een heel 
klein beetje open totdat Harry Andersman naar binnen 
kwam rennen en zei: wat doen jullie hier?! 
We wilden de kist open maken zei Max, maar maar… 
Niks gemaar zei Harry. Weg nu van die kist. Nu! En niet 
meer terugkomen in deze kamer oke? Anders mogen jul-
lie hier niet meer zijn. Gehoord? 
Ja meneer Andersman. 
Ik heet Harry Andersman jongens. 
Oke Harry,
Dat dacht ik al. Hij dacht dat de jongen verdwaald waren 
en zei dat ze mochten blijven slapen. 

Daar mogen jullie slapen jongens. 
Oke zouden de jongens. Maar waarom? 
Omdat het al donker is. Ga maar naar je kamer. 
Dat is goed zeiden Luuk en Max terwijl ze weg rende. 
Niet rennen zei Harry Andersman! 
Oke, kom je Luuk zei Max? Ja Max ik kom al. Schiet op 
oke? En hou op met praten en kom mee. 
Oke oke zei Luuk. 
Toen zagen het bed al. 

Hoofdstuk 5. De geheimzinnige kist 
De volgende dag gingen ze weer stiekem naar de kamer 
waar de schatkist staat. Deze keer kregen ze hem open. 
En wat er in zat kan je niet geloven! In de kist zat een hele 
ouderwetse game computer. Met een foto van Harry er-
bij, waarop te zien te zien is dat Harry met de game com-
puter speelt. En wat nou zo bijzonder is hieraan, is dat hij 
het van zijn oom heeft gekregen. Zijn oom die nu in het 
buitenland woont en die hij al 10 niet meer heeft gezien. 
Op de brief die erbij lag, konden de jongens dit allemaal 
lezen. 

En weet je wat Luuk en Max nu gaan doen? Een brief 
schrijven naar de oom van Harry Andersman om hem te 
vragen een keer langs te komen. Want ze dachten dat 
Harry dat wel verdient heeft. 
Het einde. 

  

Het verhaal van meneer Andersman, door Nine Carcia

Aankomst Sinterklaas
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Arends
Banden- en

Auto Service

Ook voor uw APK keuring, onderhoud en reparaties 
Binnenweg 22, Loenersloot tel. 0294-293377 
info@arendsbanden.nl www.arendsbanden.nl

Openingstijden: Ma. t/m vr. van 08.00 tot 17.00 uur
Zaterdag van 09.00 tot 13.00 uur

• Banden
• Velgen
• Uitlaten
• Remmen
• Accu’s

• APK keuringen
• 3D Uitlijnen
• Balanceren
• Trimmen (bij ‘cuppende’ banden)
• Opslag zomer- en winterbanden

• Sneeuwkettingen
• Schokdempers
• Trekhaken

elektrawerken, loodgieterswerkzaamheden,

gas • water • c.v. • elektra • dakbedekking

Betalingsconditie: binnen 14 dagen na factuurdatum.

Alle materialen blijven eigendom totdat de gehele factuur is voldaan.

Montagebedrijf R. v.d. Spoel
Spoorlaan 40, 3633 EV  Vreeland. Telefoon (0294) 23 07 66. Telefax (0294) 23 09 35. Mobiel (06) 5461 24 73. Email ray.spoel@planet.nl
Rekeningnummer NL46RABO 0310663261. BIC nummer RABONL2U. KvK 30149243

Zorg met Aandacht
FysioCareFysioCare

Fetha 3, tel.: 0294-745036

Bel voor vragen of voor het maken 
van een afspraak. 

www.salus-fysiocare.nl

Fysiotherapie in Vreeland! 

De molenaars van korenmolen de Ruiter zijn er 
maar druk mee. Na een goed bezochte Vrienden-
avond met snert en veel gezelligheid zijn zij weer 
gestart met de voorbereidingen voor het welbe-
kende kerstcakepakket. Dit gemakkelijk te maken 
zelf-bak-pakket bevat cakemix van eigen molen-
meel, vruchtjes, bakpoeder, poedersuiker en na-
tuurlijk een recept. De pakketten kosten € 6,25 
en zijn te bestellen op de molen of af te halen op 
zaterdag 10 of 17 december tussen 11 en 16 uur, 
24 december tussen 10 en 13 uur. Leuk om kado 
te geven of zelf te maken! 

Kijk ook op www.molenvreeland.nl voor alle in-
formatie over de molen en over de mogelijkheid 
Vriend te worden en help mee aan het broodno-
dige onderhoud van deze beeldbepalende molen.

Molen-Kerstcakepakket is er weer

Op maandag 12 december 2022 is er een gezellige Kerst 
bingo. Vanaf 13.30 uur bent u van harte welkom in het 
Dorpshuis van Vreeland. Een half uurtje later gaat de bingo 
van start. Er worden acht rondes gespeeld en na de bingo is 
er nog een loterij. Deelname is € 7,- voor twee boekjes en 
twee consumpties (koffie of thee) met iets lekkers. Voor de 
loterij zijn de kosten € 0,50 per lot. De laatste wordt voor een 
mooie hoofdprijs gespeeld. Wie naast iemand zit die bingo 
heeft voor de volle kaart, krijgt de inmiddels welbekende 
buurman/buurvrouw prijs.

Sponsors gezocht 
De 50+ bingo van Vreeland is vanaf nu zelfstandig na het 
terugtrekken van de subsidie van Welzijn Stichtse Vecht. 
Om de bingo te laten bestaan is dus sponsoring nodig! De 
Jumbo in Loenen aan de Vecht heeft hier als allereerste ge-
hoor aan gegeven. Anita te Gussinklo: “Dit is echt heel fijn. 
Alle donaties zijn welkom. Wie vragen heeft kan mij bellen 
op 0294-232835 of mobiel  06-57257199.”

Kerstbingo in het Dorpshuis 

Ook dit jaar gaat Orveo weer kerstkransjes van 
Heavenly Chocolate verkopen om met de op-
brengst nieuw materiaal aan te schaffen.
De kransjes zijn te bestellen in de varianten wit, 
melk, puur en gemengd.

Bestellingen ophalen in Vreeland:
Op 16 december:
19:00 uur – 21:00 uur bij Elise Hulsman – Vrede-
landstraat 12 in Vreeland
En op 17 december: 
9:00 uur – 17:00 uur bij Elise Hulsman – Vrede-
landstraat 12 in Vreeland
18:00 uur – 20:00 uur bij Jan en Marjolein Olden-
kamp -  Boterweg 1 in Vreeland.

In Loenen op 17 december: 
11:00 uur – 15:00 uur bij de kraam bij de Jumbo 
16:00 uur – 20:00 uur op de kerstmarkt

Eén zakje kerstkransjes weegt 100 gram en kost u 
€ 3,50, drie zakjes voor €10,-. 
Bestellingen en afhaallocatie kunt u doorgeven 
via: kerstkransjes@orveo.nl. Meer informatie over 
Heavenly Chocolate: www.heavenlychocolate.nl.

Kerstkransjes ORVEO

Kwekerij Veldlof aan de Nigtevechtseweg stopt. 
Maar als het aan Fabio en Anna van Onze Groen-
teboer ligt, openen de deuren onder hun bezielende 
leiding weer spoedig.  Zij zijn een crowdfundings-
actie gestart om de tuin over te nemen en zo hun 
drie passies in de praktijk te brengen: tuinieren, 
ondernemen en een bijdrage leveren aan een duur-
zaam voedselsysteem. Zij gaan onbespoten groen-
ten telen en groentenpakketten vekopen, kook-
workshops geven en rondleidingen verzorgen. De 
crowdfunding loopt via crowdaboutnow.nl. Kijk 
voor alle informatie op www.onzegroenteboer.nl. 

Crowdfunding voor 
biologische tuinderij
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Uittips 

Theatrale Kerstwandeling Vreeland op 
vrijdag 23 december

Soldaten in de Vechtstreek 1672-1673 
De Vechtstreek heeft tijdens het Rampjaar 1672-’73 
enorm geleden onder de Franse soldaten. De brieven, 
verslagen, prenten en objecten in de tentoonstelling 
van het Regionaal Historisch Centrum geven een goed 
beeld van de regio tijdens het Rampjaar. Het is moei-
lijk voor te stellen hoe het gebied destijds eruit moet 
hebben gezien en welke invloed de Oude Hollandse 
Waterlinie had op het dagelijks leven. Ontdek dit zelf 
door de gebeurtenissen stap voor stap uit te beelden 
op een grote kaart in de expositieruimte. Ook kun je 
zelf op onderzoek gaan: Kom erachter welke gevolgen 
de waterlinie voor de boeren had en waarom de solda-
ten Joris en Jacob ruzie kregen in een herberg. Interac-
tief en leuk voor jong en oud! 
RHC Vecht en Venen, Schepersweg 6e, Breukelen 
(naast Broklede), www.rhcvechtenvenen.nl.

Nieuw Werk
In tentoonstelling Nieuwe Werk tonen drie kunstenaars 
het werk dat zij tijdens een residentie op de buitenplaats 
Doornburgh maakten. Elk geeft een heel eigen perspec-
tief op de omgeving, de natuur en de architectuur van 
het voormalig klooster. Met werken van residenten Bart 
Lunenburg, Natalia Ossef en Chae Eun Rhee. Er is een 
uitgebreid lezingen- en rondleidingenprogramma bij 
de tentoonstelling. En sowieso zijn er wekelijks rondlei-
dingen door het klooster of de tuin. 
Buitenplaats Doornburgh, Diependaalsedijk 17 Maars-
sen, www.buitenplaatsdoornburgh.nl.

Schilders van de Vechtstreek 
Het Vechtstreekmuseum toont zo’n 60 werken van 
schilders die hebben geleefd en gewerkt in de Vecht-
streek in de periode van ca. 1850 tot 1950 en in hun 
schilderkunst de Vechtstreek als onderwerp hebben 
gekozen. Aan bod komen bekende namen als Bastert, 
Ligtelijn en van Leusden. Natuurlijk komt ook Vree-
land aan bod! Diependaalsedijk 19a Maarssen, 
www.vechtstreekmuseum.nl.

Kerstdiner in het Dorpshuis

In de vorige Vreelandbode stond een oproep om 
mee te spelen met de theatrale kerstwandeling. 
Inmiddels zijn er zo´n vijftig Vreelanders die 
hieraan gehoor hebben gegeven en de repetities 
zijn van start gegaan. Speel je niet mee, dan kun je 
natuurlijk als publiek van deze primeur in Vree-
land genieten.

Waar gaat de kerstwandeling over?
De vertelling van het kerstverhaal gebeurt vanuit 
de ogen van een kind, vrij gebaseerd op het kinder-
boek “Das Hirtenlied” van Max Bolliger. 
Een kleine herder is met zijn oma aan het waken 
over hun schapenkudde. De oma vertelt hem van 
een droom die ze telkens opnieuw droomt:
Er wordt een koning geboren die de loop van de ge-
schiedenis zal veranderen en betere tijden zal laten 
aanbreken. Niemand gelooft in de droom, wat de 
kleine herder doet besluiten om zelf in deze speci-
ale nacht op zoek te gaan naar de koning.  Op weg 
komt hij Maria en Jozef tegen die op zoek zijn naar 
een slaapplek, hij ontmoet engelen, een brugwach-
ter, een ezel, muzikanten, bewoners van huizen 
die geen onderdak willen bieden – kortom in zijn 
zoektocht komt hij in aanraking met bewoners van 
de streek, die door jong en oud gespeeld worden, 
door amateurs als ook professionals die in Vreel-
and gevestigd zijn. Het eeuwenoude kerstverhaal 
wordt zo op een toegankelijke manier verteld met 
(pop)- en kerstliedjes.

Op 23 december kun je deze theatrale kerstwande-
ling beleven, vóór en dóór Vreelanders van jong tot 
oud! De loopafstand is ongeveer 2 kilometer en de 
wandeling inclusief de korte voorstellingen duurt 
ca 1,5 uur. Op het einde kun je je bij de kerststal  
opwarmen met glühwein en chocomel.
De wandeling start op het Sperwerveld waar ook 
de aanmelding is. Er zijn 5 starttijden voor de vijf 
groepen waarvoor je je als publiek kunt inschrijven: 
om 18:30 uur, 18:50 uur, 19:10 uur, 19:30 uur en 
19:50 uur. Iedereen mag zelf kiezen voor welk tijd-
stip je inschrijft (vol=vol). We willen je wel vragen 
om er rekening mee te houden dat de eerste twee 
tijdstippen vooral beschikbaar zijn voor gezinnen 
met jonge kinderen. Daarnaast willen wij één wan-
deling plannen waarin iedereen bewust afstand van 
elkaar houdt, deze start om 19:10 uur.

De wandeling is kosteloos, je kunt je opgeven om 
deze theatrale kerstwandeling mee te beleven door 
voor 19 december een mail te sturen naar: musical-
vreeland@gmail.com. Geef daarin door met hoe-
veel mensen je komt en welk tijdstip je wilt starten. 
Na 19 december is aanmelden niet meer mogelijk 
in verband met de voorbereidingen.
De gehele route loopt via verharde wegen, de wan-
deling is dus ook mogelijk voor mensen met een 
rolstoel en hun begeleiders. Mocht u slecht ter been 
zijn en ook graag meedoen, neem dan contact met 
ons op voor de mogelijkheden.

De serie Podium Vreeland waarin muziek uit 
verre landen door ‘curator’ Peter Prommel naar 
ons dorp wordt gebracht trapte 30 oktober af met 
een bijzonder concert door Shaza Manla op het 
intrigerende snaarinstrument de kanun en Hes-
sel Moeselaar op de altviool en bewerkingen met 
live electronics. Natuurlijk speelde Peter zelf ook 

mee op een variatie aan instrumenten. Het was 
een bijzondere ervaring, want het publiek hoorde 
muziek die het eigenlijk niet eerder gehoord had. 
Soms vervreemdend en bijna hynotiserend, dan 
weer swingend en afgewisseld met persoonlijke 
poëzie. Bijzonder dat dit in ons dorp te beleven 
valt.  

Geslaagde aftrap Podium Vreeland

Op donderdag 22 december organiseert het 
Dorpshuis om 17.00 uur het kerstdiner. U wordt 
verwelkomd met een glaasje Prosecco! Als voorge-
recht is er Franse uiensoep, het hoofdgerecht is her-
tenrugfilet met rode wijnsaus en paddenstoelen en 
het nagerecht is Apfelstrüdel met ijs en slagroom. 
De prijs voor het menu – exclusief consumpties – 

is 27,50 euro. Chef-kok Erwin de Haan gaat voor 
de Vreelanders aan de slag. Er is plek voor dertg 
gasten. Aanmelden kan via dorpshuisvreeland@
live.nl. Bellen kan ook: 06-10293351 en natuurlijk 
kunt u ook even bij het Dorpshuis binnenlopen om 
u aan te melden. Wij zorgen we voor een warme 
kerstsfeer. Gezellig samen kerst vieren!



12 November 2022 De Vreelandbode

JJP INTERIM & FINANCE
Qualified in financial 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 financiële chaos?

Voor vakkundig en professioneel financieel advies 
kunt u terecht bij mij. 
Voor meer informatie neem dan  contact op
 met onderstaand adres: 

www.jjpinterimandfinance.nl - info@jjpinterimandfinance.nl 
Boterweg 34, 3633 ER Vreeland - 06 506 23 101 

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

In de St. Nicolaaskerk gaan we binnenkort starten 
met een nieuwe bijbelleesgroep! We gaan op zoek 
naar wat de oude bijbelverhalen te zeggen kunnen 
hebben over ons leven, en over de wereld waar we 
deel van zijn. Bedoeld voor zowel ‘ervaren’ bijbelle-
zers als beginnende lezers en mensen die onbekend 
zijn met de bijbel maar er graag meer over willen 
weten.
Op woensdagavond 7 december is de eerste bij-
eenkomst, geleid door ds. Rineke van Ginkel. We 
beginnen dan met een verkenning van de Bijbel: 
wie en wat zit er achter al die verschillende Bijbel-
boeken, in welke tijd en welke context is de Bijbel 

ontstaan, hoe lees ik nu eigenlijk, enzovoort.
Na die eerste verkenning van de Bijbel in één of 
twee avonden, gaan we in de volgende bijeenkom-
sten aan de slag met het lezen van concrete Bijbel-
verhalen, aan de hand van één of meer thema’s die 
op dit moment in ons leven en/of onze omgeving 
spelen – thema’s die we eerst samen zullen bepalen. 
Van harte welkom aan iedereen die graag meer 
over de Bijbel te weten komt, en vooral ook aan 
iedereen die zoekt naar de betekenis van die oude 
verhalen voor het leven hier en nu. Dus: woensdag 
7 december, 19:30 uur, locatie volgt nog, dus houd 
onze website in de gaten: www.kerkvanvreeland.nl.

Op verhaal komen

Het huidige bestuur  van de ijsclub  Voorwaarts 
wilde  graag  stoppen en  opgevolgd worden  door 
een nieuw enthousiast bestuur.  Casper Zelden-
rijk, huidig bestuurslid,  heeft een ‘tocht’ door 
Vreeland gedaan om een nieuw bestuur te vinden 
en dat is gelukt!
Het nieuwe bestuur moest uiteraard nog wel de 
goedkeuring krijgen van de leden en dat is  ge-
lukt afgelopen ledenvergadering op 1 november 
jl. In de volgende Vreelandbode stelt het nieuwe 
bestuur zich voor. Wij kijken ernaar uit om ve-
len van u te ontmoeten tijdens aankomende kerst-
markt bij onze kraam. Wij willen graag dat iedere 

Vreelander lid wordt van de ijsclub zodat er een 
goed draagvlak is wanneer er een schaatstocht 
kan worden georganiseerd op de Loenderveense-
plas zodat jong en oud hier veel schaatsplezier aan 
zal beleven. De ijsclub Voorwaarts bestaat al 126 
jaar en daar zijn wij heel trots op als club en dorp 
en om de toekomst te waarborgen hebben wij alle 
steun nodig vanuit het dorp.

Want zeg nu zelf: lopend of per fiets vanuit je ei-
gen dorp een schaatstocht rijden dat is uniek en 
dat willen wij graag behouden.
Met sportieve groet, Inge, Casper, Niels en Jeroen 

Nieuw bestuur ijsclub Voorwaarts

Er zijn nog laatste passe partouts beschikbaar voor 
de resterende vier cabaretvoorstellingen in het 
Dorpshuis in Nigtevecht. Zo’n mini passe partout 
kost € 81,-. U kunt dan naar Martijn Koning op 3 
december, Merijn Scholten op 14 januari, Rob en 
Emiel op 11 februari en Lebbis op 29 april. Reser-
veren kan via de website www.cabaret-nigtevecht.
nl of via 0294-252506. Er zijn enkele losse kaarten 
beschikbaar voor Martijn Koning! Voor Merijn 
Scholten zijn geen losse kaarten meer beschikbaar.  

Cabaret in Nigtevecht

Wij zijn een groep gezellige vrouwen die afgelo-
pen september 2022 weer een nieuw verenigings-
jaar zijn begonnen met een gevarieerd jaarpro-
gramma. Wij komen de derde dinsdag van de 
maand bij elkaar en organiseren dan een gezelli-
ge, creatieve of informatieve avond en altijd een 
leuke Sinterklaas- Kerstavond.
Deze bijeenkomsten zijn in de Consistorie van 

de Gereformeerde kerk, Dorpstraat 11 te Loenen 
aan de Vecht. Aanvang 20.00 uur. De zaal is open 
om 19.30 uur en de koffie/thee staat klaar.
Bent u geïnteresseerd en wilt u ook zo’n avond 
meemaken dan bent u van harte welkom. Mail 
of bel om aan te melden of voor meer informatie: 
Erna Bloemhard, erna.bloemhard@kpnmail.nl, 
06-24620212.

Lezers schrijven: 
Kom eens langs bij de plaatselijke vrouwenvereniging
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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

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

Een jaar geleden kwam Louis Anches uit Capel-
le aan den IJssel naar Vreeland om daar samen te 
gaan wonen met zijn vriendin Jacqueline. Hij werk-
te toen al jarenlang als personal trainer in Rotter-
dam, maar tijdens Corona had hij daar weinig werk 
in. Dus toen hij in Vreeland kwam wonen besloot 
hij een kantoorbaan aan te nemen in Maarssen. Na 
een jaar in de financial lease begon het toch weer te 
kriebelen en besloot Louis om hier in Vreeland te 
(her)starten als personal trainer.

Maar wat houdt dat dan precies in? Personal 
training  is een 1 op 1  training  met een  persoon-
lijk begeleider. Tijdens  personal training  heb je 
een coach die je begeleidt op het gebied van bewe-
ging, voeding en mentale coaching. En Louis is zo 
een coach. Hij begeleidt je niet alleen bij het spor-
ten en fit worden, maar vertelt ook over voeding en 
helpt je om mentaal goed in je vel te zitten.

Na de HAVO deed Louis (1980) HBO Communi-
catie aan de Hogeschool in Holland in Rotterdam. 
Daarna had hij verschillende commerciële banen 
maar vond daarin nooit zijn draai. “Ik deed dit 
puur om mijn rekeningen te betalen, maar daar zat 
niet mijn passie”, vertelt hij over die tijd. “Op een 
gegeven moment besloot ik mijn hart te volgen en 
ben ik in 2015 de opleiding voor personal trainer 
gaan volgen.” Hij is opgeleid in ‘fitness & voeding’ 
en gekwalificeerd om zijn klanten hierin te advise-
ren. Nu wil de personal trainer zich ook meer gaan 
verdiepen in mental coaching. 

Inmiddels huurt Louis een ruimte in Sport City in 
Leidse Rijn bij Utrecht waar zijn klanten naar toe 
kunnen komen. Maar hij kan ook met zijn ‘mobie-
le sportschool’ training aan huis geven. Een ruim-
te waarin je een paar stappen kan zetten is dan al 
groot genoeg. Of eventueel in de tuin. De trainer 
geeft cardiovasculaire trainingen waarbij de focus 

ligt op explosieve, inspannende oefeningen. 
Louis benadrukt: “er zijn verschillende vormen 
van krachttraining, het gaat niet altijd alleen om 
het ontwikkelen van spieren, maar ook om het 
werken aan je conditie. Het gaat erom dat je je car-
diovasculaire gezondheid verbetert, waardoor je 
onder andere de kans op hart- en vaatziekten kan 
verminderen.” Louis heeft het idee dat over het al-
gemeen vrouwen vaker een personal trainer in de 
arm nemen dan mannen en daar heeft hij wel een 
verklaring voor: “Vrouwen vragen eerder om hulp, 
mannen trainen liever zelf. Vrouwen komen ook 
vaak bij mij omdat ze willen afvallen en wat vet-
massa kwijt willen.” Maar uiteraard begeleidt Louis 
ook mannen en hij geeft ook groepstrainingen.

Als ik hem vraag waar hij het meest trots op is, 
vertelt Louis lachend: “Een tijd geleden heb ik een 
vrouw begeleid die ervan overtuigd was dat ze niet 
kon afvallen. Uiteindelijk heb ik haar geholpen om 
in een half jaar tijd 25 kilo af te vallen en ze blijft 
nog steeds op gewicht. Dat geeft wel een kick! Ik 
ben van mening dat je dit op een meer holistische 
manier moet aanpakken. Ik heb dan ook niet alleen 
fysiek met haar getraind, maar ik heb haar ook dis-
cipline bijgebracht en aandacht gegeven aan psy-
chologische begeleiding en voeding.” 

Als je via Louis Betton (knipoog naar Louis Vuiton) 
wil starten met personal training kijkt hij samen 
met jou wat jouw doel is en wat voor type training 
er bij jou past. Dus het is altijd training en begelei-
ding op maat. Het gemiddelde tarief is 50 euro per 
sessie (ruim een uur). Daarin zijn echter variaties 
mogelijk, afhankelijk van de frequentie waarop je 
komt of als je bijvoorbeeld met een groep gaat trai-
nen. En bij Louis staat succes voorop: “Als je mijn 
instructies volgt, bereik je gegarandeerd je doel.” 
Kijk voor meer informatie op Louis zijn instagram 
account Louis_Betton_Fitness.  A.F.

Vreelandse start-up
Louis Betton Personal Training
Louis Anches – “ik geloof in een holistische aanpak”

Op de informatieavond van Stichting Duurzame 
Vecht op 3 november jl.in het Dorpshuis waren 
helaas weinig bezoekers. 
Wie alsnog geïnteresseerd is in energiebesparende 
tips kan een gratis keukentafelgesprek aanvragen 
bij www.duurzamevecht.nl. Het doel is om met 

weinig tot geen investeringen de energierekening 
te verlagen. Er wordt ook inzicht gegeven in de 
daarvoor geldende subsidies. 
De bijeenkomst van 3 november is overigens ook 
online terug te kijken op https://duurzamevecht.
nl/vreeland/. 

Gratis keukentafelgesprek energiebesparing 

Cadeautip:
het Vreelandboek

Te koop bij 
de Dagwinkel

www.hetvreelandboek.nl

€20
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Broodaanbieding
Maandag t/m donderdag 

(wit, bruin, volkoren)

3 broden € 6,85
4 broden € 8,60

5 broden € 10,10

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl 
Telefoon 0294-251220

Overmeerse weg 4
Nederhorst den Berg

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

Sterren van Vreeland
Verbindt de Talenten 
van Vreeland
Muziek, kunst, film,
gezondheid en verhalen

Stichting Huurdersbelangenorganisatie Vecht en 
Omstreken (HBO) vertegenwoordigt de huurders 
van Woningstichting Vecht en Omstreken. De 
stichting bestaat uit een groep vrijwilligers die een 
woning huren van Vecht en Omstreken en met hen 
praat over onderwerpen die voor huurders van be-
lang zijn. Zo kan de HBO advies geven en invloed 
uitoefenen op gebieden zoals huurverhoging of on-
derhoud. Ook is zij gesprekspartner voor het maken 
van prestatieafspraken met de gemeente. 
De HBO zoekt nieuwe leden met een eigen mening 

en een open blik, die graag de belangen van huur-
ders een stem willen geven. Ervaring is niet noodza-
kelijk. Stuur een bericht naar info@hbovechtenom-
streken.nl of kijk voor meer informatie op www.
hbovechtenomstreken.nl.

Huurdersbelangen Woningstichting Vecht 
en Omstreken zoekt leden

Waar halen ze het geld vandaan?
Waar halen Sinterklaas en de Kerstman het geld 
vandaan? Alles wordt duurder en toch weten zij 
er elk jaar weer een feest van te maken!? Wat kun-
nen we van die goed heiligmannen leren?
Drie dingen: Inkomen verhogen, Uitgaven beper-
ken en Vermogen opbouwen.

Inkomen verhogen
Om meer inkomen te verkrijgen zijn de hoogbe-
jaarde mannen ook dit jaar weer vroeger begon-
nen met de verkoop van Pepernoten en Kerstarti-
kelen. Met succes! 
Ook zijn Sinterklaas en de Kerstman dankbaar 
dat mensen hun energiebijdrage op de rekening 
van Actie Pepernoot hebben gestort, zodat een 
mooi cadeau is gekocht, of een gift hebben over-
gemaakt naar de Voedselbank, zodat Kerstdiners 
kunnen worden verzorgd.

Uitgaven beperken
Ondanks de kou zitten beide mannen er warm-
pjes bij. De Kerstman draagt vele laagjes kleding 
en Sinterklaas gebruikt thermo-ondergoed. Zo 
hoeft er minder gestookt te worden. 
Ook beperken beiden hun kledinguitgaven door 
altijd dezelfde outfit te dragen. 
Om brandstofkosten te besparen maken ze ge-
bruik van hun schimmel en rendieren.
Aangezien zij hun helpers niet kunnen betalen, 
aanvaarden zij de steun van vrijwilligers.

Vermogen opbouwen
In de elf maanden voorafgaand aan het grote feest 
leven beide mannen uiterst zuinig en sparen zij 
een potje op. Dat gaat op de spaarrekening, maar 

wat niet op korte ter-
mijn nodig is, wordt 
belegd. Zij maken ge-
bruik van de gratis tips 
voor de (beginnende) 
belegger op de website 
van Beleggersvereniging VEB (https://www.veb.
net/). Daar hebben beide mannen geleerd om met 
kleine bedragen gespreid te beleggen tegen mini-
male kosten. Zo is in de loop der jaren een mooi 
kapitaal gevormd, waar zij uit kunnen putten als 
het tegen zit.

Wat kunnen we hiervan leren?
Mensen die financieel in de knel zitten: Weet dat 
er organisaties en mensen zijn die u graag willen 
helpen. Maar hulp vragen en aanvaarden is niet 
makkelijk.
Mensen die de geldzaken (nog net) in balans heb-
ben: Kijk ook hoe u uw inkomen kunt verhogen 
en uitgaven kan beperken om zo (een begin te 
maken om) een flinke buffer op te bouwen.
Voor mensen die geld over hebben: Deze maand 
biedt optimale gelegenheden voor ruimhartige 
vrijgevigheid aan hen die het moeilijk hebben.

De belangrijkste les
Beide mannen hebben mij op het hart gedrukt, 
dat de waarde van een cadeau niet wordt bepaald 
door de prijs. Een met zorg ingepakt geschenk, 
een persoonlijk kaartje, een vrolijke surprise of 
een eigen gedicht, maken de feestdagen pas echt 
onvergetelijk. Liefde is het grootste cadeau.

Ik wens u fijne feestdagen en 
een voortreffelijk 2023!

De geheimen van Sinterklaas 
en de Kerstman              Bas Schuurmans

Grote consternatie op de Nigtevechtseweg, toen op 
16 november gemeentewerkmannen een prach-
tige pruimenboom kapten die in de berm, maar 
op particuliere grond van de familie Bonemeijer 
stond. Ondanks felle protesten van de familie 
Bonemeijer, die nergens van wist, zetten de man-
nen hun werk voort. Pas toen overbuurvrouw 
Anke Nieboer de heren aansprak stopten zij met 
hun werkzaamheden. Het bleek dat zij opdracht 
hadden gekregen bomen te kappen die voor bla-
der-afval in de sloot zorgen. Een dergelijke kap-
plicht kan gelden voor scheefhangende bomen, 
maar niet voor min of meer rechtstaande bomen 
zoals de pruimenboom, en is al helemaal uit den 
boze op particulier terrein zonder toestemming 
van de eigenaar. 

Nadat de gemeente gebeld was bleek dat de boom 
inderdaad niet gekapt had mogen worden. De ge-
meente heeft nu een herplantplicht. 
Foutje, bedankt.

Gemeente kapt per ongeluk en onterecht boom 



November 2022  15 De Vreelandbode

Geniet u ook zo van de fietsbrug over het Amster-
dam-Rijnkanaal? Fort Nigtevecht, Abcoude of de 
weg naar Amsterdam liggen zo een stuk dichter-
bij. Na ruim vijftig jaar werd de verbinding tussen 
beide kanaaloevers met de opening van de brug in 
2018 weer hersteld. 

Voordat het kanaal eind 19de eeuw gegraven werd 
(het is in 1892 geopend) liep de Velterslaan tus-
sen de Vecht en het Gein, in 1691 aangelegd door 
Jeronimus Velters. Deze schatrijke Amsterdam-
se koopman was de zoon van Abraham Velters, 
die als Vlaamse immigrant begin 17de eeuw naar 
Amsterdam was getrokken om fortuin te maken. 
En dat lukte. En hoe! Hij werd zelfs de allerrijkste 
koopman van Amsterdam en was na Willem van 
Oranje en Hans Willem Bentinck de rijkste man 
van de Republiek in de 17de eeuw. 

Zijn zoon Jeronimus kocht als veel andere Amster-
damse kooplieden een buitenplaats aan de Vecht 
tegenover het dorp Nigtevecht, Huis ten Haen ge-
heten. Niet een hele gunstige ligging om snel naar 
zijn tweede huis aan het Gein te gaan, daarvoor 
moest hij met een bootje de Vecht oversteken en 
over land naar Weesp reizen om de trekschuit te 
pakken. Een weg aanleggen die deze lange reis af 
zou korten was nogal een bezigheid: de grond was 
van diverse eigenaren van de polders tussen het 
riviertje de Gein en de Vecht. Deels liep hier al een 
verhoogd pad, de Hollandse kade, die in 1608 was 
opgeworpen om Holland van het Stichtse water te 

vrijwaren en het vormde sindsdien de grens tus-
sen Holland en Utrecht. 

Na onderhandelingen lukte het Velters in 1691 
om op zijn kosten deze kade te verhogen en te 
verbreden, zodat hij hier met een koets met paar-
den overheen kon rijden. Aan het begin en ein-
de van de weg kwam een tolhek te staan, zodat er 
ook nog inkomsten gegenereerd werden voor het 
onderhoud. Met de aanleg van deze weg verkreeg 
Velters ook het ‘eeuwige leven’: de aangepaste 
Hollandse kade heette vanaf nu de Velterslaan. 

Met het graven van het Merwedekanaal in 1892 
werd deze laan doorsneden. Een draaibrug hield 
de verbinding tussen beide oevers in stand, waar-
door men niet kilometers om hoefde te rijden 
naar de kanaalbruggen bij Loenersloot of Weesp. 
In 1952 werd het kanaal verbreed en doorgetrok-
ken naar de Lek. De naam veranderde toen in Am-
sterdam-Rijnkanaal. De brug werd nu vervangen 
door een pontveer, dat voortgedreven werd door 
een dieselmotor en over een rail op de bodem van 
het kanaal liep. Aan ‘onze’ kant van het kanaal is 
de betonnen afmeerkade nog te zien.

Eind 1967 werd het kanaal wederom verbreed, 
nu naar 100 meter en werd de pont uit de vaart 
genomen. Pas na de opening van de Liniebrug in 
2018 zijn beide oevers weer met elkaar verbonden. 
Fijn voor het voetgangers- en fietsverkeer in ons 
gebied! 

DAGWINKEL ZOEKT MEDEWERKER 
VOOR DE ZATERDAG
Informatie via Aloys Hageman:  

tel 0294-231514  
email Dagwinkelhageman@live.nl 

Of kom gewoon langs in de winkel aan de Voorstraat. 
Wist u dat…

Wij dagelijks boodschappen 
ook gratis aan huis leveren?

Bestellen lekker makkelijk via telefoon of website.
De dagwinkel iedere week 
extra aanbiedingen heeft?

Kijk op de website, de folder of gewoon in de winkel.
LEKKER MAKKELIJK BIJ 

DE DAGWINKEL IN VREELAND!
Graag tot ziens bij Dagwinkel Aloys Hageman

Dagwinkel Aloys Hageman
Voorstraat 15, Vreeland
Tel: 0294-231514 
dagwinkelhageman@live.nl
www.vreeland.lekkermakkelijk.nl

Marjolein Ophoff

Vroeger en Nu

door Juliette Jonker

Vroeger en Nu

www.vreelandbode.nl

Adverteren?
Voor informatie en dorpsagenda, kijk op:

De Liniebrug bij Nigtevecht
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11 november was de dag dat alle Vreelandse kind-
jes hun lichtjes mochten laten branden. En dat 
waren er weer heel veel dit jaar! In groepjes gin-
gen zij zingend met hun zelfgemaakte lampion-
nen langs de deuren en kregen overal wat lekkers. 

Bij Hotel De Nederlanden en bij restaurant Mw. 
Daalder was het helemaal een drukte van belang 
want hier verzamelde zich een grote menigte kin-
deren met ouders om de heerlijke traktaties in 
ontvangst te nemen.

Sint Maarten

Het was weer een sfeervolle Brugborrel, op 30 ok-
tober. Het brugbedienseizoen werd met tiental-
len Vreelanders uitgeluid met zelf meegenomen 

drankjes en hapjes en veel gezelligheid. Rondom 
de vuurkorven was het goed bijpraten en kennis 
maken met nieuwe dorpsgenoten. 

Brugborrel

De twee voorstellingen van De rattenvanger van 
Hamelen van Jan Corstjens, Oscar Geitenbeek en 
Francoise Kooijmans en begeleid door de spelers 
van OrVeO met Kees Kramer als dirigent waren 
al snel uitverkocht, en terecht. De voorstelling was 
grappig, muzikaal, boeiend en de kinderen leefden 
enorm mee. Ze waren dan ook goed voorbereid met 

een lesbrief en een les van muzikanten van OrVeO. 
waarin ze kennis hebben gemaakt met enkele 
blaasinstrumenten. Ook had iedereen al het  lied 
‘Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen meneer’ 
geleerd, zodat dat door het hele publiek volop werd 
meegezongen. En gelukkig eindigde deze versie 
heel wat vrolijker dan het originele verhaal!

De rattenvanger van Hamelen

Feestelijke terugblikken


