
De VreelandbodeDe Vreelandbode
Gratis maandelijks huis-aan-huis blad voor Vreeland • Jaargang 6 • nr 9 • december 2013 • info@vreelandbode.nl

Wij zitten middenin de donkere decembermaand waarin feestelij-
ke straatverlichting ons dorp extra sfeervol maakt. Hoe vieren
Vreelanders die niet uit Nederland komen hun kerst? U leest in deze
Vreelandbode alles over de tradities bij de Roemeense,  Zweedse,
Schotse en Griekse kerstvieringen.  Verder kijken we in dit nummer
terug op de vele festiviteiten van de afgelopen maand, waarin bollen
werden planten, sinterklaas  feestelijk werd ontvangen en velen ge-
noten van een zeer geslaagde Kerstmarkt. En natuurlijk blikken we
vooruit op de diverse activiteiten die komen gaan. Doet u mee met
de Nieuwjaarsduik op 1 januari? En kom zeker naar de Nieuwjaars-
receptie van de Dorpsraad, compleet met modeshow van histori-
sche kleding voor de Vreeland 750-viering. Mieke Hoek staat deze
maand in de schijnwerper en in ‘Bedrijvigheid’ leest u over de druk-
kers van de Vreelandbode, eigenaren van Dunnebier Print Frank
Hogguer en Marije Dunnebier. Met al het andere nieuws en vaste
rubrieken is dit weer een vol nummer geworden waar u hopelijk van
geniet. 
De redactie wenst u alvast gezellige kerstdagen 
en al het goede voor 2014!

Vrijdag 13 december was het meteen vanaf
half vier al gezellig druk op de Vreelandse
Kerstmarkt. We zagen veel ‘vreemde’ gezich-
ten. Al snel bleek dat deze gezellige markt niet
alleen Vreelanders aantrekt. In tegenstelling
tot vorig jaar – toen het tijdens de Kerstmarkt
flink regende – waren de weergoden ons dit
jaar goed gezind. We starten bij de Koek en
Zopie tent die met hulp van Gerard en Renate
in elkaar is gezet. En luisteren naar het Kleine
Kunst Kinderkerstkoor.

Gelijk over de nieuw verlichte Van Leerbrug
zien we Mario Verweijen staan. Dit keer in kle-
derdracht. Hij bemant namelijk de stand van
750 jaar Vreeland. “Er hebben al veel mensen
ingetekend voor het boek 750 jaar Vreeland,
dat in 2015 uitkomt. De sfeer zit er al goed in.
Gelukkig is het mooi weer. Straks ga ik nog lek-
ker iets te eten scoren.” 

Monique Driessen komt ook over de brug aan-
lopen. “Ik begin net aan mijn rondje
Kerstmarkt. Het moet even snel, dan ga ik naar
de kraam van DOS. We verkopen vanavond

namelijk erwtensoep voor het goede doel:
DOS dus. Straks ga ik bij Carolien van De
Nederlanden een  prosecco halen.”  

Renée de Kuyper staat voor de stand van WOO
kaarsen (World Of Opportunities), een initia-
tief van Vreelandse Saskia de Knegt. De geuren
van deze kaarsen, die in Vietnam van bijenwas
worden gemaakt, komen je al tegemoet als je de
Breestraat inloopt.  Renée is intensief bij WOO
betrokken. “Deze week hebben we een eigen
winkel geopend in de Van Baerlestraat in
Amsterdam. Het is écht een Vreelands initiatief.
Zo heeft Anouk Pruim het logo en de website
ontworpen.” Dan komen er klanten aan de
kraam en legt Renée uit dat er speciale kerstaan-
biedingen zijn.”

Even verderop tonen ‘onze’ kunstenaars hun
werk. Het is er een drukte van belang. Dieuwer
Elema en Liesbeth Romeijn geven uitleg over
hun prachtige werk. Liestbeth heeft alvast wat
portretten opgehangen van Vreelanders, die ze
maakt in het kader van 750 jaar Vreeland.

Lees verder op pagina 3

De glazenwassers uit Vreeland sinds 1988 
Het zichtbare verschil tussen jongens 

die ramen lappen en echte glazenwassers

Rob van der Linden, Vossenlaan 20 
tel: 06-45453555  email: cleanglasmanagement@gmail.com

CGM

Van de redactie

Kerstmarkt 2013
Waar een klein dorp groot in is!

Per 1 april 2014 verhuist de VIV (Verwerkings Industrie
Vreeland) van de Raadhuisstraat in Vreeland naar Wijk en
Aalburg. In de volgende Vreelandbode zal een uitgebreide toe-
lichting op deze verhuizing te lezen zijn.

VIV verhuist uit Vreeland
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Weekenddienst huisarts
tel.: 231410 en luister de band af
Voor dringende hulp van de huisarts 
‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend belt u
de centrale van de Huisartsenpost Gooi en
Vechtstreek tel. 0900 9359
Gemeente Stichtse Vecht
tel.: alg.: 0346 25 40 00 
Open: ma t/m vr 09.00-12.00 uur
www.stichtsevecht.nl
Apotheek Loenen
tel.: 232703
Albrechtlaan 2, 3632 BB Loenen
Verloskunde Wijdemeren - Vreeland
tel.: 035 6953522 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
Koningin Julianaweg 52a
3632 EG  Loenen aan de Vecht, tel.: 230400
e-mail: h.dehaan@welzijnsv.nl  
www.welzijnstichtsevecht.nl
Careyn Maatschappelijk Werk
tel.: 0346 260060
Angstel 138, 3621WC Breukelen
Careyn Thuiszorg
Wijkteam Loenen/Vreeland
Fetha 3a, 3633 CT Vreeland tel.: 0294 231568
Wzc ‘t Kampje
Dagverzorging ma., di., do., vrij. 
Huish. onderst. en Thuiszorg tel. 233159
Dierenartsenpraktijk Loenen
Spinnerie 2, 3632 ET Loenen
tel.: 231315
Dorpsraad Vreeland
p/a Nigtevechtseweg 9, 3633 XR Vreeland
tel.: 231558 of 06 15908850
e-mail: info@dorpsraadvreeland.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: gertdeboer@csv-vreeland.nl 
Bibliotheek Loenen
Keizer Ottolaan 11 BV Loenen a/d Vecht
tel: 0294-234285 www.bibliotheekavv.nl
Openingstijden:
Ma/di/wo 13.00-17.00 uur
Donderdag gesloten
Vr  13.00-20.00 uur Za. 11.00-15.00 uur

Agenda

De Vreelandbode is een uitgave van Stichting

Vreelandbode (KvK 30238883)
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Kopij voor de volgende Vreelandbode ui-

terlijk 8 januari 2014 inleveren via

info@vreelandbode.nl. De volgende Vree-

landbode komt uit op 16 januari 2014.

Drukwerk: Dunnebier Print. 

De redactie behoudt zich het recht voor om de

aangeleverde teksten in te korten, danwel niet

te plaatsen, zonder opgaaf van redenen.

Belangrijke telefoon-
nummers en adressen

Van de redactie

Colofon

21 dec. Ophalen oud papier
1 jan. Nieuwjaarsduik in de Vecht 

15.00 uur
3 jan. NWJRSBRRL Lokaal Zuid
12 jan. nieuwjaarsreceptie Dorpsraad in 

het Dorpshuis
16 jan. Vreelandbode januari
30 jan. Dorpsdiner De Nederlanden

Nigtevechtseweg 48 3633 XT | Vreeland | 0294 231355 
behandelingen op afspraak
website: alternatievehulpverleners.nl/henkkieviet

Iokai-Shiatsu
manuele lichaamstherapie

praktijk Henk Kieviet

Gezondheidscollectief 

Vreeland
Fetha 3

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

tel. 06 - 251 400 31

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

* Verloskunde Wijdemeren-Vreeland
Mw. Thera van Erp, tel. 035 - 695 35 22

Spreekuur volgens afspraak

Wij wensen u 
Prettige Kerstdagen

en een voorspoedig
Nieuwjaar

Kerkdiensten
Protestantse gemeente Vreeland

5 jan. 10.00 uur Ds. P. Hoekstra

12 jan.  10.00 uur Ds. P. Hoekstra 

19 jan. 10.00 uur Ds. P. Hoekstra 

Dienst van schrift en tafel.
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Driessen Vreeland
Rabobank Vecht & Plassen
HSM 
Bedrijfsvereniging Vreeland
Kaasboerderij de Willigen 
Pronk Vuurwerk
Pyromax
Restaurant De Nederlanden
Greif
De Vreelandbode 

De organisatie van de Kerstmarkt bedankt:

De Kleur en Interieur winkel voor:
Gordijnen • Vloerbedekkingen • Raamdecoratie
Shutters • Traplopers & Vloerkleden • Horren
Verf & Behang • Antieke kleuren “van Oort”

Woonaccessoires 

Brugstraat 17, Loenen a/d Vecht
Telefoon 0294 231993

info@schumacherinterieur.nl

www.schumacherinterieur.nl

DE LOUNGE
Aan het einde van december zal het nieuwe lounge concept

starten in de Nederlanden.We hebben dan de face lift nog niet 
geheel uitgevoerd, maar het eten, drinken en de meubeltjes zijn

dan al wel zoals het moet zijn. Nieuwsgierig?
Volg ons op Facebook en houd de startdatum in de gaten!

DORPSDINER
Op donderdag 30 januari 2014 vindt het dorpsdiner weer plaats 
in de Nederlanden. Schuif aan bij je dorpsgenoten! Een 4 gangen 
all in menu is 75.00 per persoon (wijn, water, koffie, 4 gangen).

Reserveer nu via e-mail: info@nederlanden.nl Het aantal plaatsen
is beperkt! Aanvang is om 18.00 u en alleen op reservering.

Met een culinaire groet,
De Nederlanden      

Wilco & Caroline Berends
Duinkerken 3, 3633 EM Vreeland

Tel. 0294 23 23 26 www.nederlanden.nl

Vervolg van pagina 1
Emmelien Mol staat met haar kinderen Ties en
Feline naar de portretten te kijken. Emmelien:
“Het is bijzonder sfeervol op de markt. Je krijgt
gelijk zin in Kerst. 
We gaan lekker langs de kramen struinen. Het
is toch bijzonder dat zo’n klein dorp, zo’n leu-
ke Kerstmarkt heeft! De kinderen hebben al
een warme wafel op en ik ga straks oesters sco-
ren bij De Nederlanden.” Later zien we
Emmelien weer bij inderdaad De
Nederlanden. Trots laat ze een grote rieten ring
zien, en roept: “Die is voor om de stam van de
kerstboom. Voor maar 5 euro! Leuk he!”

Als we de garage met kunst verlaten en richting
de knutselschuur van Casper Zeldenrijk lo-
pen, komen we Henny Spraakman tegen. Op
Facebook is hij altijd goed voor oneliners. Dat
doet hij voor zijn snackbar Bambi in Huizen,
maar ook voor De Tierlantijn, waar zijn vrouw
Eva werkt. Ook nu schiet Henny gelijk raak.
“Waar een klein dorp groot in is? In gezellig-
heid! In het Kerstgevoel! Ik vind het ook een
bijzonder grote kerstmarkt voor zo’n klein
dorp. En wat een geluk, dat we dit jaar niet
worden weggeregend.”

Lopend richting de kerststal, gebouwd door
boer Johan en zijn zwager Karel en bemand
door dochter Liesbeth met haar baby Luther,
komen we een stel uit Loenen tegen. Het zijn
Ron en Birgit van Veen. Birgit: “Onze zoon
Dirk gaat in Vreeland wonen. Leuk he. Wij zijn
eerder op Vreeland gericht, dan op Loenen.
Loenen heeft een andere sfeer. In Vreeland
wordt meer georganiseerd, jullie zijn verbon-
den, misschien ook omdat het dorp kleiner is.
Het is dat we zo fijn wonen, maar anders zou-

den we naar Vreeland verhuizen. We hebben
ons net laten informeren over voedingssupple-
menten. Dat was een super interessant ge-
sprek.” Ron knikt: “Eigenlijk kennen we hier
méér mensen dan in Loenen. We gaan nu even
naar de kraam van 750 jaar Vreeland.”  Wij ge-
nieten intussen van een korte optreden van to-
neelgroep Voetlicht uit Maarssen.
We treffen Suzanne Hazelhoff en haar dochter
Jasmijn bij de kraam van Pauline van der
Hoeden van In en Oud. Pauline en Suzanne
kennen elkaar nog van de Hotelschool. Ook
Suzanne zegt: “Waar een klein dorp toch groot
in kan zijn! Het is echt genoeglijk. We hebben
net chocomel gedronken én bij de kraam van
De Lindenhoff lekkere dingen gekocht. We
gaan straks wel thuis eten, want Jasmijn moet
nog sporten.” Ook Saskia Nooij met haar nieu-
we produkt ‘Keep your Woolie’ was in de stand
van In en Oud aanwezig.

Dan gaat ook onze maag knorren. Het is in-
middels donker, en moeten we ons letterlijk
door de mensenmenigte wringen om bij
kraam van De Nederlanden te komen.
Onderweg komen we allemaal blije mensen
tegen. De stamppotten van ’t Kampje zijn al
snel uitverkocht, evenals de broodjes knak van
Marie-Anne en Odette. Bij de koek en zopie
tent blijkt dat er 44 liter glühwein doorheen is
gegaan, alles is nu echt op! Nog even achter de
kerstman aan voor een spannende fakkelop-
tocht en daarna genieten van een prachtig
vuurwerk. Het afsluitende spektakel blijkt ge-
woon consumentenvuurwerk te zijn. Te koop
bij Bart Pronk van de Ruiterstraat, te bestellen
op www.pronkvuurwerk.nl. Je moet er even
voor naar Noord Holland rijden, maar dan heb
je ook wat! Na het vuurwerk wordt er nog ge-
zellig nageborreld bij Lokaal Zuid. 
Bedrijfsvereniging Ondernemend Vreeland
bedankt de organisatoren Karin, Sandra,
Engeline en Vincent en met name de lampjes
ophang- en opruimploeg met Nicoline Duyzer
en vele anderen! Familie Griffioen en familie
Dalhuizen, bedankt voor het gebruik van de
schuren, Dhr. van Zadelhoff / De Stalhouderij
voor het uitlenen van de arrenslee en Annelies
Weijschedé voor het maken van de foto’s bij de
arrenslee. C.L./S.B.

Kerstmarkt 2013

Tientallen inzendingen kwamen er binnen
voor de wedstrijd: 'Wie bakt het lekkerste kerst-
koekje van Vreeland'. Na lang proeven, ruiken
en kijken kwamen de juryleden Paul Fagel en
Wilco Berends tot de volgende winnaars: Kars
en Aadje mogen samen hun 'Kaadjeskoekjes'
gaan bakken in de Nederlanden. Mevrouw de
Haan-Divita en Hidde samen met Peter ont-
vangen een koekjespakket. De overgebleven
koekjes zijn naar 't Kampje in Loenen gebracht.
De bewoners hebben daar heerlijk gesmikkeld
van de lekkernijen.

Nieuw in Vreeland: ‘Kaadjeskoekjes’
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Machinaal borduren van logo’s & namen
Tevens levering van sport, promotie- 
en bedrijfskleding
Voor bedrijven en particulieren,
grote en kleine oplage

Borduurstudio het Gooi, Vreeland
Tel. 0294-230756, E-mail info@borduurstudiohetgooi.nl

www.borduurstudiohetgooi.nl

Bed & Breakfast

Groepsaccomodatie

Vergader- en
ontvangstruimte

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

www.dewilligenlogies.nl of www.dewilligenkaas.nl

Boerenkaas

Boerderij-ijs

Rondleiding

Thea Janissen
Kerkplein 8, 3633 BG Vreeland
Telefoon 0294 231 832
E-mail theajanissen@gmail.com

Openingtijden 
Wo - do - vrij 10.00 -16.00

Zaterdag 10.00 -13.00
Maandag - dinsdag gesloten

“WIJ ZIJN VERHUISD”
Vreelandseweg 37A Nederhorst den Berg

Eind november een gezellige openingsborrel!!
We werken alleen op afspraak, 

bereik ons op 0294-255425 info@enerki.nl
Wij ontvangen u graag in ons schoonheidsatlier

Navraag leert dat niet veel Vreelanders weten
dat er een heuse politica in het dorp woont.
Mieke Hoek (65) is maar liefst vertegenwoor-
digd in twee organen: Provinciale Staten van
Utrecht (voor de ouderenpartij 50plus) en in de
gemeenteraad van Stichtse Vecht (met de lokale
partij Het Vechtse verbond). Met het oog op de
komende gemeenteraadsverkiezingen, in
maart volgend jaar, zet de Vreelandbode haar in
de Schijnwerper.

Is Mieke Hoek een oer-Vreelander? 
Nee, dat is ze zeker niet. Mieke is geboren in
het Noordhollandse Anna Paulowna en bracht
daar haar lagere schooltijd door. ‘Ik heb een
hele leuke jeugd gehad in Noord- Holland. Ik
vind het een beetje te vergelijken met de kin-
deren in Vreeland nu. We woonden aan een
vaart en ik zorgde bijvoorbeeld voor de vis op
vrijdag. Ik ving de paling. Leuk he!’ Tijdens de
Middelbare School verhuisde de oudste van
drie meisjes naar Amersfoort. ‘Dat was de tijd
van The Beatles en de Flower Power. Ik kroop
zowat in de radio.’

Is Mieke Hoek gelijk de politiek ingegaan?
Na de Middelbare School volgde Mieke een
opleiding tot verpleegkundige. ‘Liever nog had
ik de Kunstacademie gedaan maar daar zaten
ze thuis niet echt op te wachten. Ik heb een tijd
met chronisch zieken gewerkt maar nam mijn
ontslag toen ik me realiseerde dat ik dit niet de
rest van mijn leven wilde doen.’ Er volgde een
reis per brommer naar Parijs. ‘Ik vond dat ik te
weinig van de maatschappij af wist. Ik nam de
ruimte om te gaan ontdekken en het leven was
toen voor mij een grote ontdekkingsreis.’ Na de
reis van enkele maanden volgde een bezoek
aan het uitzendbureau en volgden verschillen-
de en uiteenlopende banen in Amersfoort.
Om uiteindelijk alsnog naar de Academie voor
Beeldende Kunsten te gaan. Een studie van 5
jaren in de richting Visuele Communicatie.  In
die tijd  groeide langzaam het politieke besef.

Hoe kwam Mieke Hoek uiteindelijk terecht in de
politiek?
‘Ik woonde  op kamers in Amersfoort zat ik in
het bestuur van een kamerbewonerssocieteit.
Er was toen een wethouder die een snelweg
wilde bouwen over de binnenstad en ik was
daar tegen. Ik maakte flyers en zat in een pro-
testgroep. Ook was ik een van de eerste kraak-
sters van heel Nederland. Dat was eigenlijk het
begin.’

Wanneer werd Mieke Hoek verkozen? 
Na een professionele periode bij de
Wereldomroep (15 jaar) en de Bijenkorf (on-
der meer in Amsterdam) werd Mieke lid van
de VVD omdat zij huizeneigenaar werd. ‘Die
partij was op dat moment het beste voor mij als
huiseigenaar maar ik was absoluut niet actief.
Via een vriend kwam ik in Loenen aan de
Vecht terecht. Ik kreeg een welkomstbrief van
de plaatselijke VVD en daar stonden ook wat
vacatures in vermeld. Aan het einde van mijn
eerste VVD-vergadering in Loenen zat ik in
het bestuur en dat hield ook in dat je fractieme-
dewerker werd. Daarmee volgde ik ook de ver-
gaderingen gemeenteraad ik vond het reuze-
interessant. Ik werd bij de verkiezingen als
vierde op de kieslijst geplaatst en ik kwam in

2002 in de raad. Er was een enorme fractiedis-
cipline toen. Ik wilde toen al overal heen en
van de betrokkenen horen hoe het zit.’

Hoe ging het verder met de politieke carriere van
Mieke Hoek?
Mieke en de VVD bleken uiteindelijk geen
goede combinatie en na drie jaar ging Mieke
verder als eenmansfractie. Er werd een nieuwe
partij opgericht en in 2005 was Het Vechtse
Verbond een feit. ‘In het jaar 2010 kreeg ik ook
een bericht van Jan Nagel of ik belangstelling
had voor zijn ouderenpartij 50 Plus. Ik vond
het een uitdaging en werd zelfs lijsttrekker
voor de provincie. Ik haalde een zetel en had
opeens een dubbele baan. Dat werkt als een
kruisbestuiving en dat is positief.’

Wat kan Mieke Hoek voor Vreeland betekenen?
Sinds ruim zes jaar woont Mieke in het dorp en
wil daar ook graag dichtbij de bewoners staan.
Er zijn altijd punten die ik met de betrokken
wethouders bespreek. Mijn partij zit immers
wel in de coalitie maar we hebben geen wethou-
der. Voor beter Openbaar Vervoer maak ik me
altijd sterk maar ik hou me ook bezig met bij-
voorbeeld de marktkraampjes op de Fetha.
Sinds vorige week mag iedereen op de donder-
dag staan bijvoorbeeld.’ Een ander heet en actu-
eel hangijzer is natuurlijk het al dan niet ver-
dwijnen van de brugwachter bij de Van Leer
Brug. ‘Als je de brugwachter wil behouden moet
je Het Vechtse Verbond stemmen. Wij vinden
dat die niet weg kan en zullen ons uiterste best
doen de brugwachter te behouden. Er is al ge-
noeg verschraald in het dorp. In Maarssen vin-
den ze dan dat wij verwend zijn met drie dorps-
huizen in de omgeving.. Maar ja, mensen uit
Nigtevecht komen niet naar het Dorpshuis van
Vreeland of omgekeerd. Die dorpshuizen heb-
ben in het dorp een belangrijke maatschappelij-
ke functie. Er wordt een ‘Kleine kernen-beleid’
gepropageerd. Dan moeten de bestuurders daar
ook naar handelen.’

M.A.v.S.

De schijnwerper
Politica Mieke Hoek
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Lekker liggend op de bank
een hoorspel luisteren.

Zoals Millennium! Met Victor Reinier
en Rifka Lodeizen.

Voor Vreelanders speciale kortingen!

Voor meer informatie en om te 
bestellen: www.hoorspelfabriek.nl

Voorstraat 21
Tel: 237304
Ook te koop bij Tierelantijn

Vreeland Debat
De Dorpsraad heeft een uitnodiging ver-
stuurd aan alle lijsttrekkers van de politieke
partijen, om op donderdag 6 maart 2014, aan
het traditionele Vreeland Debat deel te ne-
men. Dit is 2 weken voor de gemeenteraads-
verkiezingen. Noteer deze belangrijke datum
alvast in uw agenda. Het belooft weer een
spectaculaire avond te worden!

Voormalig CSV terrein
Er heeft op 3 december een infor-
matie avond plaatsgevonden met
omwonenden, gemeente en een
vertegenwoordiging van de
Dorpsraad. De plannen om een
crossbaan te creëren zullen wor-
den uitgevoerd door Johan Spijker.
Binnenkort zal de realisatie plaatsvinden.
(Zie ook pag. 11)

Duik in de Vecht
Weer fris het nieuwe jaar in? Dit kan op 1 ja-
nuari om 15.00 uur bij de Van Leer Brug! De
Dorpsraad organiseert deze middag een fris-

se nieuwjaarsduik. IJsclub Voorwaarts zorgt
voor de koek en zopie. Neem ook een duik,
vanaf 14.30 uur kan je je aanmelden. Voor
alle duikers is er na afloop gratis warme erw-
tensoep en een presentje.

Nieuwjaarsfeestje!
Een kostuumpresentatie van Middeleeuwse
kleding, een hapje en een drankje om met el-
kaar op een gezellige manier het nieuwe jaar

in te luiden. Op zondag 12 januari
2014 zijn alle dorpsbewoners van-
af 16.00 uur welkom tijdens het
nieuwjaarsfeestje van de
Dorpsraad. De kostuumpresenta-
tie wordt in de vorm van een mo-
deshow verzorgd door een kle-

dingwerkgroep om u alvast een beetje in de
stemming te brengen voor het feestjaar 2015
waarin Vreeland 750 jaar bestaat. In dat jaar
zou het leuk zijn als zo veel mogelijk mensen
bij de verschillende festiviteiten in
Middeleeuwse kleding door Vreeland lopen.
Laat u inspireren of bestel een op maat ge-
maakt kostuum! www.vreeland750.nl

Bericht van de Dorpsraad

Bericht 
van de

Dorpsraad

Zondagmiddag 1 december, Nederhorst den
Berg  –  In de hoek van een sfeervol verlichte en
als theaterzaal ingerichte Sporthal De Blijk staat
een enorme poppenkast. In een andere hoek
staan de stoelen voor het orkest. De gordijnen
van de poppenkast zijn nog dicht. Als je goed
luistert, hoor je gesnurk. De zaal stroomt vol en
het orkest neemt plaats. Als iedereen een plekje
heeft gevonden, begint De Vecht met de ouver-
ture van het Poppenkastconcert. En dan…..is
Jan Klaassen wakker en gaan de gordijnen open.
De poppenkastvoorstelling begint.
Speciaal voor het 90-jarig bestaan van de mu-
ziekvereniging heeft De Vecht een nieuw ver-
haal voor de Poppenkastconcerten laten
schrijven. In ‘Jan Klaassen en de gouden dirig-
eerstok’ spelen  Jan Corstjens (Jan Klaassen),
Françoise Kooijmans (Katrijn) en Oscar
Geitenbeek (Theo Klaassen) de hoofdrollen.
Het harmonieorkest onder leiding van diri-
gent Gerhart Drijvers vult het verhaal met de
muziek perfect aan.
Jan Klaassen is door de minister van Muziek
uitgekozen om de gouden dirigeerstok uit te
reiken aan het beste orkest. De vergeten broer
van Jan Klaassen, Theo Klaassen, verschijnt
ten tonele en wordt Jans adviseur. Want zoals
het meestal gaat met Jan Klaassen, bakt hij er
(nog) niks van. En Theo, die heeft er kijk op.
Maar eigenlijk wil Theo zelf met de eer gaan
strijken. Hij wil ook graag beroemd en geliefd
zijn. Met een smoes stopt hij Jan Klaassen in de
gevangenis. Uiteindelijk is het Katrijn die Theo
tot de orde roept en er voor zorgt dat Jan weer

uit de gevangenis komt. Als een echt konings-
paar met Theo als lakei overhandigen Jan en
Katrijn de gouden dirigeerstok aan dirigent
Gerhart Drijvers. Het orkest zet als slotnum-
mer Jan Klaassen was trompetter in en de
‘poppen’ gaan met alle kinderen in polonaise
door de zaal. De reacties uit de zaal zijn over-
weldigend. De aanwezige kinderen gaan hele-
maal op in het verhaal, getuige het vele geroep
tijdens het concert. “Nee, niet naar de gevan-
genis gaan Jan” en “Theo moet naar de gevan-
genis”. Niet alleen de kinderen vinden het heel
erg leuk, maar ook van de volwassenen komen
enthousiaste reacties. “Nooit gedacht dat Jan
Klaassen niet alleen voor kinderen maar ook
voor volwassenen zo leuk kon zijn! Ik vond het
een heel leuke voorstelling en een mooi con-
cert”. De Vecht mag trots zijn op deze origine-
le en geheel zelfontwikkelde productie. 
Foto’s van de voorstelling zijn te vinden op:
www.muziekverenigingdevecht.nl  

Foto: Maxim Scholten

Jan Klaassen en de gouden dirigeerstok

Kerstnachtdienst, dinsdag 24 december aan-
vang 22.00uur. In deze dienst gaat onze eigen
dominee Pieter Hoekstra voor. We zullen het
kerstverhaal lezen en vooral heel veel (beken-
de) kerstliederen zingen samen met onze can-
torij. Na de dienst is er de mogelijkheid om el-
kaar nog te ontmoeten onder het genot van
een kopje koffie, warme chocolademelk of
glühwein met een stukje kerststol.

Kerstmorgen, woensdag 25 december aan-
vang 10.00uur. In deze gezinsdienst gaat ds.
Treur uit Waverveen voor. In deze dienst zal er
een toneelstuk worden opgevoerd dit wordt
geregeld door de leiding van de kinderneven-
dienst en Ietje v/d Born. Tijdens deze dienst is
er voor de allerkleinsten crèche in ‘De Til’.
De kerk is ruim een half uur voor de dienst ge-
opend.U bent van harte welkom!

Kerkdiensten met Kerst
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E-mail klopperaannemers@planet.nl Telefoon 0346 - 251639

Dames - Herenkapsalon

Dankzij u hadden wij een 
goede start in 2013!

Wij hopen u ook in 2014 
weer terug te zien.

FIJNE FEESTDAGEN!
Marjolein & Jacqueline

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

vrijdag 27 december gesloten

Breedstraat 1-3, Vreeland, telefoon 0294 - 230028

Een grafische dienstverlener noemen ze zich-
zelf op de website en ook een echt familiebe-
drijf. Sinds de oprichting in 1972 door Ed
Dunnebier is er veel veranderd in het bedrijf,
maar een familiebedrijf is het gebleven. Ed
leerde het vak bij Drukkerij Onkenhout in
Hilversum en dacht op enig moment ‘dat kan
ik zelf ook’. En dus begon hij zijn eigen drukke-
rij in de koeienstal van de ouderlijke boerderij.
Hij woonde met zijn vrouw en kinderen boven
en opa en oma woonden beneden. Er is daar
aan de keukentafel heel wat drukwerk inge-
voegd en ingestoken. De kinderen, Marije en
Thijs, kregen zo het grafische vak met de pa-
plepel ingegoten en het is misschien daarom
niet zo verwonderlijk dat ze nu samen met
zwager Franc eigenaar zijn van Dunnebier
Print. De oorspronkelijke drukkerij is de afge-
lopen 40 jaar uitgegroeid tot een veelzijdig gra-
fisch bedrijf dat veel meer doet dan blaadjes
zoals de Vreelandbode drukken. Om te begin-
nen is het bedrijf al lang geleden verhuisd naar
het industrieterrein Nieuw Walden, gelegen
aan een zijstraat van de Middenweg in
Nederhorst den Berg. Bij binnenkomst zie je
metershoge geordende stapels met dozen,
draaiende persen, het is een bedrijf dat volop
in werking is en het is dan ook niet gemakke-
lijk een rustig plekje te vinden. “We hebben nu
drie takken van sport”, zo noemt Franc de drie
poten van het bedrijf. “Natuurlijk nog steeds
de uitgeverij waar we bijv. het weekblad
Wijdemeren drukken maar ook steeds meer
magazines ontwikkelen. Een trend blijkt het
maken van een speciale, eenmalige uitgave
voor een bijzondere gelegenheid. Zo is ook de
BEAUDE. ontstaan die de Vreelandbode dit
voorjaar heeft gemaakt.” Franc blijkt een en-
thousiaste prater, die vol is van zijn vak. Hij
vertelt over de andere poten: de service aan
midden kleinbedrijven. Bedrijven die geen ei-
gen marketingman in huis hebben maar wel de
behoefte aan allerlei vormen van drukwerk en
marketingmaterialen. Dunnebier Print heeft
een aantal grafische vormgevers in dienst en

een pool van ZZP’ers die voor grote projecten
kunnen worden ingezet. Voor grotere bedrij-
ven kan Dunnebier Print het volledige beheer
van hun huisstijl en marketing uit handen ne-
men, van logo tot website. Ook daar houdt
Dunnebier zich mee bezig. En dat is dus heel
veel meer dan het oorspronkelijke drukwerk.
“Ieder dorp had vroeger naast een bakker en
een slager ook een drukker”, grapt Franc. Of
dat waar is valt te betwijfelen maar voor
Vreeland ging het wel op. Hier hadden we me-
neer Aalderink die de voorganger van de
Vreelandbode ‘de Vreelandpost’ zelf volschreef
en drukte.
Uiteindelijk is Franc door met Marije te trou-
wen ook het bedrijf ingerold. Niets wees aan-
vankelijk in die richting want hij studeerde lo-
gistiek & economie in Utrecht, had een direc-
tiefunctie bij een Audi & VW-dealergroep en
werkte als consultant. Pas vijf jaar geleden toen
oprichter en schoonvader Ed het rustiger aan
ging doen, trad hij definitief toe tot het bedrijf
en vormen, Marije, Thijs en hij een solide drie-
manschap. Overigens horen mensen die al
heel lang bij Dunnebier werken ook een beet-
je bij de familie. Zoals Hans Stuart die opge-
groeid is in Vreeland en er iedere maand per-
soonlijk voor zorgt dat er weer een nieuwe
Vreelandbode van de persen rolt.                  R.B.

Bedrijvigheid in en om Vreeland
Franc en Marije Hogguer-Dunnebier 
van Dunnebier Print

APK
REPARATIE

ONDERHOUD
SCHADEHERSTEL

VERKOOP EN SERVICE
ALLE MERKEN AUTOMOBIELEN

AUTO SPIJKER BV
WWW.AUTOSPIJKER.NL

Slootdijk 9 • 3632 AM  
Loenen aan de Vecht  
Tel.: 0294-23 14 42 • Fax: 0294-23 22 03 
INKOOP - VERKOOP AUTO’S

Wij repareren alle merken auto’s TEGEN ZEER AANTREKKELIJKE PRIJZEN!
TEGEN ZEER AANTREKKELIJKE PRIJZEN!

Vrijdagavond koopavond tot 21.00 uur

JUBILEUMAANBIEDING

GRATIS APK
in combinatie met 

aircoservice voor 35,-

APK 15,- 
INKOOP 

EN 
VERKOOP

Wij verwelkomen steeds meer klanten uit een grote regio waaronder uit:
STICHTSE VECHT   LEIDSCHE RIJN   DE RONDE VENEN

  trawZ  4002  0,3 4A iduA 13.250,- 
Alfa Romeo Spider  1998  Geel    5.350,- 
Fiat Punto 5drs    2005  Zwart   6.250,- 
Ford Focus    2001  Blauw    2.750,- 
Mercedes Vito    2012  Zwart   26.950 ex btw
Renault Scenic 1,6    2000  Grijs   1.850,- 
Renault Twingo 1,2 Automaat  2005   Paars    4.950,- 
Renault Clio 1,2    2009   Grijs   7.450,- 
Toyota Yaris  Automaat  2006   Wit   4.950,- 
VW Polo  Automaat  2000   Grijs   4.350,- 

Zie de complete actuele voorraad van circa 55 occasions op onze website!

Ford Fiesta 1,3  Automaat 1996 Rood € 1.450,00 

Ford Focus 2001 Blauw € 2.750,00 

Hyundai Getz 2004 Grijs € 4.950,00 

Kia Cee d 1,6 2009 Geel € 9.450,00 

Kia Picanto 1,2 2012 Zwart € 9.850,00 

Mercedes Vito 2012 Zwart € 26.950,00 ex btw

Mini One 2003 Geel € 6.950,00 

Peugeot 206 1,4 2004 Grijs € 4.450,00 

VW Polo Automaat 2000 Grijs € 4.350,00 

Tijdens de jaarlijkse bollenplantdag werden er
door kinderen van de brede school CSV
Ridderhof honderden bollen in de grond ge-
stopt. Ook vele dorpsbewoners staken de han-
den uit de mouwen. Heerlijk in het zonnetje

werd er hard gewerkt bij de bankjes langs de
Vecht en op de groenstrook naast het terrein-
tje van het voormalig benzinestation. In het
voorjaar kunnen de bloeiende bollen in ons
pittoreske dorpje bekeken worden.

Kinderen CSV planten bloembollen
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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

Cursus Intuitief Schilderen
Kijk voor meer info op www.dieuwerelema.nl, 
kijken naar: Cursussen/Workshops

Dieuwer Elema,
creatief therapeute/maatschappelijk werkster
Jan van Dieststraat 1, 3633 CL Vreeland
tel  : 0294-234536 mob.: 0611096274 
email : info@dieuwerelema.nl

Praktijk voor Creatieve Therapie

Kerstavond 24 december
vanaf 16.00 uur Kerst Dansant met zanger ROBIN

KROEK en een aangepaste menukaart (toegang gratis)

2e kerstdag Kerstdiner en bar geopend
reserveren gewenst

3 januari 18.00 uur NWJRSBRRL
laten we toosten op het nieuwe jaar!

Afgelopen juni plaatste de redactie mijn inge-
zonden brief, waarin ik berichtte over deze
“nieuwe snelweg” buiten de bebouwde kom.
Het eertijds gezellige weggetje tussen de wei-
landen richting kanaal was veranderd in een
zwart, breed, verhoogd asfaltdek, met uiter-
aard verwoeste bermen aan weerszijden, en
twee gevaarlijke bochten aan weerskanten
van mijn huis.
Veel Vreelanders hebben mij aangesproken
om hun steun en zorg te betuigen, en kwamen
ook met suggesties voor verbetering van de
ontstane situatie. Heel hartelijk bedankt daar-
voor.
Intussen bleek de weg nogmaals op de schop
te moeten vanwege de electriciteitsvoorzie-
ning van ons dorp. Extra onkosten, extra
overlast en opnieuw verwoeste bermen. Het
eindresultaat is dan nu zoals boven gemeld,
maar dan met hier en daar een stukje klinkers.
Dat moet een winterlang zakken. Daarna
wordt het asfalt hersteld en komt er een slijt-
laag van kleine keitjes overheen, een idee door
velen hier geopperd. Van gemeentezijde heb
ik vernomen dat dan ook de wegbermen zul-
len worden beplant.
De twee gevaarlijke bochten zijn nog steeds
voorzien van de tijdelijke reflecterende
rood/witte veiligheidsafzettingen. Nuttig,

maar niet mooi. De oplossing daarvoor is nog
altijd niet bedacht.
Er zijn natuurlijk wel tevreden gebruikers.
Voor rijdend verkeer, en ook voor rollators en
rolstoelen, is dat gladde wegdek comfortabel.
Helaas blijken sommige honden er ook zo
over te denken, zodat ze hun behoefte niet in
de berm maar op dat wegdek deponeren. Als
hun baasje het niet opruimt gaan de kauwtjes
er de laatste eetbare restjes uitpeuteren. Het
begin van de weg ligt nu vol hondenpoep, ver-
kruimeld en vermengd met klei. Zou een
hondenvuilnisbak aan het begin van de
Spoorlaan helpen? Ik ben daarover in gesprek
met onze gemeentelijke hondenpoep-ambte-
naar. Het schijnt nog eerst in de Raad te moe-
ten. Zolang lijkt het me goed de Spoorlaan
slechts te betreden met speciale poepschoe-
nen om vuil en gevaarlijke parasieten buiten
te houden. Of natuurlijk de boel op te ruimen
voor de kauwen het vinden.
De schade aan het tolhuis waar ik woon is nog
onderwerp van overleg met de aansprakelijk-
heisverzekering van de Gemeente Stichtse
Vecht.
Tot zover dank voor jullie suggesties en more-
le steun, 

Annet Kessler
Oude tolhuis, Vreeland

Lezers schrijven  

Bericht van het Spoorlaantje

Op 24 december is Venus mooi te zien, als een
heldere ster laag aan de zuidwestelijke horizon.
Een soort Kerstster, zeg maar. Volgens het
evangelie van Matteus was de ‘Ster van
Bethlehem’ een bijzondere ster die de geboor-
te van een koning aankondigde en die de drie
wijzen – actieve astronomen wellicht – ertoe
aanzette op reis te gaan. Ten tijde van Herodes,
2000 jaar geleden, was de sterrenhemel goed
bekend, en het noordelijk halfrond met 48
sterrenbeelden in kaart gebracht. Men begreep
niet dat de ‘zwerfsterren’ die langs de hemel le-
ken te bewegen in feite andere planeten waren,
maar de astrologen wisten wel goed waar ze
stonden.
Het verschijnen van een nieuwe ster aan het
firmanent moet dus ook in die tijd iets bijzon-
ders zijn geweest. Wat was dan die Kerstster?
Als deze ster destijds inderdaad is verschenen,
dan moet het een spectaculair en een niet al te
lang zichtbaar verschijnsel zijn geweest. De
speculaties lopen uiteen. Was de Kerstster een
komeet die gedurende een paar weken langs
het firmanent bewoog? Mogelijk. Of is het hele
verhaal van de Kerstster een verzinsel? Nou ...
Romeinse geschiedschrijvers vermelden dat
Herodes stierf na een maansverduistering en
dat kort daarna Pasen was. Slechts één maans-
verduistering komt hiervoor in aanmerking en
wel die van 13 maart in het jaar 4 voor
Christus. Het Paasfeest werd dat jaar op 11
april gevierd. Jezus zou dus voor 11 april in het
jaar 4 voor Christus geboren moeten zijn.
Verder weten we, dat rond de tijd van Jezus’ ge-
boorte een volkstelling was op bevel van
Augustinus en het is waarschijnlijk dat het hier
de periode 8 tot 6 voor Christus betreft. Als er
werkelijk een Kerstster is geweest, dan moeten
we kijken of er in die periode iets bijzonders

aan de hand was met de hemel boven het mid-
denoosten. En dat blijkt het geval. In het jaar 7
voor Christus vond een hemelverschijnsel
plaats dat door Babylonische astrologen is be-
schreven; een zogenaamde superconjunctie
van Saturnus en Jupiter. De planeten stonden
zeer dicht bij elkaar in het sterrenbeeld Vissen
– het teken van Palestina – en kwamen op
wanneer de zon onder ging, iets wat in de as-
trologie wordt geassocieerd met een geboorte;
het lag dus voor de hand, dat er een bijzonder
iemand in Palestina geboren zou worden… Of
was de Kerstster een supernova, een explode-
rende ster, die een paar dagen fel oplichtte? In
Chinese geschriften wordt melding gemaakt
van ‘een nieuwe ster’ die ergens rond het jaar 5
voor Christus plotseling te zien was. Het is jam-
mer, dat de drie wijzen geen neutrino-meetap-
paratuur bij zich hadden, dan hadden we het
antwoord mogelijk geweten. Wanneer een
zware ster explodeert, dan gaat dat gepaard met
een flinke toename van het aantal neutrino’s
(ongeladen kerndeeltjes). We zullen het precie-
ze antwoord daarom wel nooit te weten komen,
en dat is misschien ook maar beter zo. De
Kerstster moet je ervaren, niet begrijpen.
Een fijne Kersttijd toegewenst, en een goed
2014. H.L. 

Hemel boven Vreeland
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w: www.orthodontiepraktijkhilversum.nl

auto oskamp
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• Ook voor uw winterbanden en opslag
• Originele VW- en Audi accessoires
• Onderhoud en reparatie aan alle merken
• Voor nieuwe banden, uitlaten, accu’s, schok-

dempers etc.
• APK keuringen (gratis bij grote beurt)
• Taxatie schadeauto’s
• Plaat en spuitwerk
• Demonteren / monteren van uw zomer-en 

winterbanden en het verzorgen van de opslag.
• Stalling en onderhoud voor uw oldtimer
• Car cleaning Oskamp: gehele verzorging van

interieur en exterieur van uw auto.

Voor goede service en gratis advies
Verkoop van nieuwe en gebruikte
automobielen met Bovag-garantie

Kom langs en overtuig uzelf!
Rijksstraatweg 248, 3634 AN Loenersloot
Tel/Fax: 0294 - 29 13 45

Tevens benzine verkoop
Open van ma. t/m vr van 07.00-18.30 uur
zaterdag van 07.00 - 17.00 uur

Welkom!
Brrrrrr het begint weer lekker koud te worden

he? Maar gelukkig is de maand december altijd

wel heel erg gezellig! De intocht van Sint in

Vreeland was een groot feest en het hele dorp

ziet er weer knus uit met alle lichtjes. Nog een

paar dagen naar school en dan mogen jullie ge-

nieten van 2 weken vakantie, wat heerlijk!

Hebben jullie leuke plannen en gaan jullie

weg? Of blijf je lekker thuis en zoek je nog wat

dingetjes om te doen. Dan is deze kinderpost

wel iets voor jou, want lekker veel te lezen en

doen deze keer. Trouwens, je kan de kinder-

post natuurlijk ook gewoon meenemen op va-

kantie;-).

Kerst-tekening
Kerst-tekening

Lupine en Fien hebben een mooie kerstteke-

ning gemaakt. Kijk maar eens wat je allemaal

in deze tekening ziet.

Over de tekening zeggen ze zelf:

“De sterren staan in de hemel en Jezus is gebo-

ren. De engeltjes maken allemaal wensen voor

Jezus, als ie later groot is. En dat ie altijd zijn zin

krijgt.”

Lupine en Fien (6 jaar, groep 3)

Bollenplanten

Bollenplanten

Vreeland heeft van de gemeente Stichtse Vecht

10.000 bloembollen gekregen! Wow dat is echt

superveel! Gelukkig kwamen de kinderen van

groep 5 tot en met 8 helpen met het planten

van de bollen. Op woensdagochtend 11 de-

cember werd er druk gegraven. Het was mooi

weer, reuze gezellig en wat zal Vreeland er in de

lente weer prachtig uitzien!

Verkoop 
Mode/Accessoires

Geschenken
Per 1 november nieuwe openingstijden

Wo van 10.00 tot. 13.00 uur 
Do van  10.00 tot 18.00 uur
Vr van.  10.00 tot. 18.00 uur

Za van  10.00 tot   16.00 uur  

Brugwachtershuisje 
Voorstraat 13 Vreeland Tel 0294 234994

Kerst-spelletje
Als het straks in de vakantie nou heel vies weer

is buiten, dan heb je hier een paar leuke spelle-

tjes om te spelen. 

Woordenzoeker

Zoek in de kerstboom de volgende woorden:

Arreslee Bal

Cadeau Den

Dennenboom Engelen

Gezelligheid Heiligen

Hulst Jezus

Kerstboom Kerstbrood

Kerstdag Kerstmarkt

Kerstmis Kerstmusical

Kerststal Kerststukje

Kerstverhaal Kribbe

Kunstsneeuw Pakjes

Piek Restaurant

Slinger Sneeuw

Stal Sterren

Stol Wintersport
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Huiswerkcursus            Bijlessen

www.studycompany.nl 0294-234883

Breukelen - Bussum - Vreeland

BREEDSTRAAT 8 - 3633 AX VREELAND
TEL. 0294 - 231517 FAX 0294 - 231539

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.

Frambozentoetje
Hebben jullie ook een kerstdiner thuis? Met fa-

milie en vrienden? Of met elkaar? Of slaan jul-

lie dit jaar even over? In ieder geval kan je met

dit toetje iedereen die bij jou thuis is lekker ver-

assen! Het is een frambozentoetje en met de

hulp van een volwassen tover je zo een mooi en

lekker toetje op tafel! 

Bereiden

Stap 1. Laat de frambozen 30 minuten ont-

dooien. Dan snij je de eierkoeken in kleine

stukjes, doe ze in een kom. Stap 2. Giet beetje

bij beetje de limonadesiroop over de eierkoe-

ken. Klop de slagroom stijf met een mixer of

garde. Het moet eruitzien zoals de slagroom

op een taart. Stap 3. Maak de verschillende

laagjes in de glaasjes. Bijvoorbeeld een laagje

frambozen, een laagje eierkoek, een laagje

slagroom, dan weer een laagje frambozen, dan

een laagje vanillekwark en op het einde weer

een laagje eierkoek.  Stap 4. Zet het toetje mi-

nimaal 1 uur in de koelkast. Als extra kan je er

ook nog wat chocolade, bijvoorbeeld chocola-

dehagel, over doen. 

Ingrediënten

250 g frambozen uit de diepvries 

4 eierkoeken 

50 ml frambozenlimonadesiroop 

125 ml verse slagroom 

450 g vanillekwark 

Kerstmarkt
Waren jullie er ook, op de kerstmarkt? Wat was

het leuk he?! Heel veel te doen en beleven…

We hebben genoten van de kinderen van thea-

terschool Kleine Kunst. Zij hebben in de oude

dorpskern Vreeland laten genieten van prach-

tige kerstliedjes! En er werd geknutseld, gege-

ten, gelachen, gek gedaan en veel plezier ge-

maakt! Wij vinden het jammer dat het al weer

voorbij is en kijken uit naar de kerstmarkt van

volgend jaar! Jullie ook

Happy new year!
Lieve kinderen van Vreeland, Namens ieder-

een van de Vreelandbode wensen wij jullie al-

lemaal heeeele fijne en gezellige kerstdagen en

we hopen dat 2014 een prachtig jaar wordt! 

Kijk vooral op onze website: www.kroontweewielers.nl
Brugstraat 1, Nederhorst den Berg

de Angstel LIJSTENMAKERIJ
Houten en metalen lijsten voor al uw inlijstwerk.

Schilderijen, prenten enz.

Onze winkel is geopend op dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur.

Zaterdag zijn wij van 11.00 tot 17.00 uur geopend.

Rijksstraatweg 111, 1386 JH Baambrugge Telefoon 0294 291 991
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Op 5 december overleed Nelson Mandela. Hij
was de man die aanvankelijk met vreedzaam
verzet begon, maar door het geweld van het
Zuid-Afrikaanse regime ging ook hij over tot
gewelddadig verzet. 27 jaar zat hij vast tot hij
als 71-jarige eindelijk werd vrijgelaten. De
meeste mensen zijn dan met pensioen, maar
voor Madiba begon het toen nog een keer. 
Vaker worden de namen van mannen als
Nelson Mandela, Mahatma Gandhi en Viktor
Frankl in één adem genoemd. En in een aantal
opzichten is dat terecht. Bij deze mannen ho-
ren we van de noodzaak om de eigen boosheid
en haat of misschien juist ook de angst los te la-
ten. Mensen als zij wilden vrij zijn en voelden
zich daarom gedwongen de anderen die hen
naar het leven stonden te vergeven.
Bill Clinton, de vroegere president van de VS,
vertelt over zijn vriendschap met Mandela en
wat de laatste tegen hem zei in de tijd dat
Clinton zelf zwaar onder vuur lag. Clinton zegt
in dit bekende interview:
“Nu, Mandela, je bent een groot man, maar je
bent ook een sluwe politicus. Het was een goe-

de politieke zet om je cipiers in je inauguratie
te noemen en de hoofden van de partijen die je
gevangen gezet hadden op te nemen in je rege-
ring. Maar zeg me de waarheid, toen je de laat-
ste gang naar de vrijheid maakte, haatte je hen
toen niet? Mandela antwoordde: ‘Ja, even heb
ik dat gedaan. Ik haatte hen en ik was bang. Ik
was zo lang niet vrij geweest. Toen besefte ik
dat als ik hen zou blijven haten na mijn vertrek
uit de gevangenis, dat zij mij dan nog steeds ge-
vangen hadden. Ik wilde vrij zijn. En dus liet ik
het los.’ Hij zei: ‘Dat is ook wat jij moet doen.
Dat is wat we allemaal moeten doen. We moe-
ten loslaten.’”
Mandela heeft zichzelf nooit als een messias
willen zien. En ronduit heeft hij uitgesproken
geen profeet te zijn. Maar hij is wel een van die
mensen geweest die ver boven zichzelf is uitge-
stegen. Misschien is het daardoor dat Zuid-
Afrika niet in een hele diepe burgeroorlog is
gestort. Nelson Mandela was koninklijk in zijn
vermogen om te vergeven en om vooruit –
naar de toekomst te kijken. Zulke grote geesten
zijn er niet heel veel in deze wereld.                       

MADIBA - koninklijk in vergeving

Pieter Hoekstra

Rijksstraatweg 154
3632 AH Loenen aan de Vecht
T 0294 - 23 24 28
M 06 - 14 21 22 29
E info@esthe-labelle.nl
W esthe-labelle.nl

Microdermabrasie
Duurzame ontharing (IPL)

Smederij NIESSEN
• SIERSMEEDWERK
• BUITENLANTAARNS
• LAS- EN REPARATIEWERK

RUITERSTRAAT 6 - VREELAND - TEL. 0294 - 237 348
smederijniessen@unet.nl

Schoonheidssalon Diane
Voor verschillende soorten schoonheidsbehandelingen.

Daarnaast voeren wij een uitgebreid assortiment schoon-
heidsproducten 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
0294-230603

DEMPER CONSULTANCY

DCDC
DEMPER CONSULTANCY
FINANCIEEL ADMINISTRATIEF ADVIESBURO

Tel. 0294 - 232417   E-mail info@demper-consultancy.nl

Nigtevechtseweg 172 
3633 XX Vreeland

Mobiel 06-22992265

De Vechtstreek Classic, de autorally die afge-
lopen september Vreeland als vertrek- en
eindpunt had, heeft een resultaat ter waarde
van € 8000 opgebracht. Aan de Voedselbank

Stichtse Vecht werden (symbolisch) 110
kerstpakketten en een contant bedrag over-
handigd door organisatoren Erwin
Knetemann en Juliette en Jan Willem Jonker. 

Vechtstreek Classic steunt Voedselbank 

Zoals elk jaar gaat een ensemble van De
Vecht op Kerstavond 24 december op pad
om Vreeland een muzikale Kerstgroet te
brengen. Wilt u iemand verrassen met een
muzikale Kerstgroet! De oppas die altijd
klaar stond? De lieve buurvrouw? De man-
telzorger van uw overburen? Uw schoon-
moeder of een bijzonder muzikale omlijsting
van uw eigen kerstavond?
Dat kan! Voor € 15 komt het kerstensemble
van De Vecht langs om 3 kerstcarols te spe-
len. Vanaf 19.00 uur gaan de muzikanten op
pad. Een kerstgroet aanvragen kan via: reser-
veren@muziekverenigingdevecht.nl.

De Vecht brengt kerstgroeten

Vanaf 1 december is de bibliotheekpas nog
meer geld waard. Met het nieuwe programma
‘Voordeel met je Biebpas’ krijgen bibliotheek-
leden nu korting op theater, film, musea, die-
renparken en nog veel meer. In de regio, én in
heel Nederland. Zo geeft Seniorweb De Ronde
Venen korting op het maandelijkse Tabletcafé
in de Bibliotheek Mijdrecht, Vioolpraktijk
Mart Roegholt in Baambrugge geeft iedere
maand korting op een proefles vioolspelen en
bij Theatergroep Maarssen ’32 krijgt u korting
op hun familievoorstelling in januari.
Maar ook buiten de regio is de bibliotheekpas
flink veel geld waard. In stad Utrecht geeft
Theater ’t Hoogt korting op elke film en de
Utrechtse musea Catharijneconvent en

Museum Speelklok geven korting. In
Rotterdam is Museum Boijmans van
Beuningen te bezoeken met korting en ook
Corpus in Oegstgeest doet mee aan Voordeel
met je Biebpas. Er zijn meer dan 500 acties ie-
dere maand. Teveel om hier allemaal op te
noemen. Een overzicht van de kortingsacties
in deze regio vindt u op de website van de
Bibliotheek: www.bibliotheekavv.nl.   
Een overzicht van alle kortingsacties vindt u
op www.voordeelmetjebiebpas.nl.  
Het programma Voordeel met je Biebpas
komt in plaats van Schat op je pas. Schat op je
pas was het kortingsprogramma voor de pro-
vincie Utrecht, dat per 1 december komt te
vervallen.

De Bibliotheek deelt uit
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Houd 
Vreeland 

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

Tel.: 0294 237 068    www.fysiotherapievreeland.nl

Stichtse Kade 51 ‘s-Graveland. Tel. 035-6560429 www.kroegman-renault.nl

Uw dealer... waar service nog heel gewoon is.

Sophie van Baar de Knegt
(17) komt uit Vreeland en
zit momenteel op het
United World College in
Maastricht. Een groene
internationale middelba-
re school voor toekomsti-
ge wereldverbeteraars. In
Maastricht zitten 91 nati-
onaliteiten bij elkaar op
school, waaronder ook de
Nederlandse Sophie en
haar vriendin Mies Bos.
Het UWC heeft wereld-
wijd 12 vestigingen. 

De selectie tot toelating is
zwaar. Het doel is dat de
leerlingen later de ambas-
sadeurs worden van een
vreedzame, duurzame en
groene wereld. Al tijdens hun middelbare
school wordt de jeugd gestimuleerd om pro-
jecten op te zetten die een positieve bijdrage le-
veren aan een bepaalde gemeenschap. Zo heb-
ben Sophie en Mies het plan opgepakt om in
mei 2014 naar Tanzania te gaan, om aldaar
leeftijdsgenoten voorlichting te geven over
HIV-besmetting en om met name jonge meis-
jes duidelijk te maken dat ze – ook al zijn ze be-
smet – toch mogelijkheden hebben om hun le-
ven op te bouwen. Sophie legt uit: “We kennen
al mensen die in Tanzania werken en hebben
ook contact met een school in de stad Moshi.
Ons plan is om workshops te geven én om de
jongeren bij de hand te nemen en met hen mee
te denken over de mogelijkheden die er zijn, of

die we met elkaar en met steun van derden
kunnen realiseren.”
Sophie en Mies zijn enthousiast en gemoti-
veerd over hun project. Sophie: “Omdat het
UWC de ambitie heeft de studenten op te lei-
den tot zelfstandig individu kregen we de taak
om het project zonder steun van de school te
organiseren. Dit betekent dus dat we alle fi-
nanciering zelf regelen. We zoeken sponsors
voor ons project in Tanzania, (airmile) dona-
ties zijn welkom, net als input c.q. van derden,
of van Vreelanders die connecties hebben in
Tanzania voor bijvoorbeeld logeeradressen.”
Sophie is te bereiken via e-mail sophie.van-
baar@uwcmaastricht.nl.

C.L.

De droom van Sophie van Baar de Knegt:
“Ik wil de wereld een beetje beter maken”

De vlag hangt uit op de brede school CSV
Ridderhof in Vreeland. De school heeft afgelo-
pen maand van RTL Nieuws gehoord dat het
rapportcijfer van hun school een 8,8 is. Zij is
hiermee de best scorende school van de best
scorende gemeente van Nederland: de ge-
meente Stichtse Vecht. Het rapportcijfer is ge-
baseerd op de laatste drie cito uitslagen van
vergelijkbare scholen.De school is natuurlijk
heel blij met dit cijfer, maar benadrukt dat hun
school uit meer bestaat dan alleen deze positie-
ve toetsresultaten. Directeur Gert de Boer ver-
telt: “Ik ben natuurlijk hartstikke trots op de
kinderen en het schoolteam! Bij ons op school
proberen we de leerlingen zo goed mogelijk

voor te bereiden op de maatschappij. Daar
hoort een groot stuk kennisontwikkeling bij.
Wij leren de leerlingen deze kennis praktisch
toe te passen. Daarnaast besteden we veel tijd
aan de sociale en creatieve ontwikkeling. Wij
werken met het project Vreedzame School en
hopen dat de kinderen op deze manier sociale
en betrokken burgers worden.” De school
heeft er geen problemen mee dat de Cito sco-
res openbaar worden gemaakt. “Maar wij sco-
ren dan ook goed, ik weet niet of we er hetzelf-
de over zouden denken als we een zwakke sco-
re zouden hebben. Ach, misschien ook wel,
dan kun je weer laten zien wat je doet om je
school te ontwikkelen”, vertelt de directeur. 

Hoogste rapportcijfer voor CSV Ridderhof!

Op dinsdag 3 december is met omwonenden
van het oude CSV terrein, leden van de
Dorpsraad en vertegenwoordigers van de ge-
meente Stichtse Vecht gesproken over het aan-
leggen van een crossbaantje op het braaklig-
gende veldje aan de Floraweg. De aanwezige
bewoners ondersteunden het plan voor het
creëren van extra speelgelegenheid. Zij stelden
enkele kritische vragen met betrekking tot de
ingang van het veldje, gebruik van brommers
op de baan en hangjongeren. De crossbaan zal
alleen gebruikt worden door fietsjes en over-
last van hangjongeren kan meteen doorgege-
ven worden. Daarnaast gaven enkele bewo-

ners aan de gezelligheid van de school te mis-
sen en het fijn te vinden om weer kinderstem-
men in de buurt te horen. Tijdens de bespre-
king werd duidelijk dat er behoefte is aan een
contactpersoon. Vanuit de brede school CSV
Ridderhof zal juf Sandra deze taak op zich ne-
men. Vanuit de gemeente is gebiedsregisseur
Jan Scheeve het aanspreekpunt. Er wordt in-
middels door Johan Spijker hard gewerkt om
het terrein voor de winter al speelklaar te ma-
ken. De kleine heuvels zijn namelijk ook ge-
weldig te gebruiken als sleebaan! De officiële
opening van het crossbaantje zal in het voor-
jaar plaatsvinden.

De crossbaan komt er!

Filmavond Filmhuis Loenen
Filmhuis Loenen sluit het jaar af met een bijzondere film: op vrijdag-
avond 27 december draait The Bucket List. Miljonair Edward Cole en
arbeider Carter Chambers ontmoeten elkaar op de kankerafdeling
van een ziekenhuis. Beide mannen zijn terminaal ziek. Toch hebben
ze nog genoeg dingen die ze willen gaan doen. Op een dag besluit het
tweetal uit het ziekenhuis te ontsnappen om de lijstjes met dingen die
ze ooit hadden willen doen te gaan uitvoeren. 
Filmhuis Loenen heeft als doel om goede films te vertonen, waar je
na afloop over door kunt praten. De film wordt vertoond in het ge-
bouw van de Vecht & Angstel kerk, Rijksstraatweg 139 te Loenen
aan de Vecht. Inloop vanaf 19:30 uur, de film start om 20:00 uur. De
toegang is gratis. Na afloop is er een hapje en drankje. Ook wordt er
voor de mensen die dat willen een nabespreking georganiseerd.

Lezers schrijven  

Fietsverlichting
Controleer svp de fietsverlichting van jullie schoolgaande kinde-
ren!!! Ik verbaas mij er iedere keer over hoeveel kinderen ik ‘s
ochtends vroeg naar Hilver-sum zie fietsen zónder werkende
voorlamp. Langs de N201 en via Kortenhoef zijn ze onzichtbaar
in het donker!

Tanja Huizenga
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“Bij ons elke dag het heerlijkste
brood en banket in de omgeving.
Verser en heerlijker kan niet”

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Het adres in Vreeland voor
al uw DAGverse produkten 

Iedere dag een ruim assortiment
heerlijk vers brood en 

diverse dag-aanbiedingen.

Vanaf heden ook diverse wisselende groenten 
van de zorgtuinderij uit Vreeland

’s ochtends geoogst, meteen in de winkel
VERSER kan niet!

Ook diverse soorten meel van onze eigen 
Korenmolen “de Ruiter”

Uw adres voor leuke en originele kado’s
div. speciale streekprodukten maar ook

giftcards, kadobonnen, bioscoopbonnen ed.

Puur natuur                                        Puur natuur

(H)eerlijke streekproducten uit uw eigen omgeving 
Natuurslagerij Han van der Meer
Elke woensdag bij het Dorpshuis vanaf 9.00 tot 13.00 uur

Bestel en bezorgdienst tel:06-83989878  www.natuur-slagerij.nl

Voor drukwerk dat
communiceert

Nieuw Walden 6
1394 PB Nederhorst den Berg

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

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

In de Gooi & Eemlander
van 2 december jl stond een
uitgebreid artikel van Jan
Herman Baas over de stand
van zaken met betrekking
tot de Van Leerbrug. De
Vreelandbode mag de tekst
van dit artikel, wat de hui-
dige situatie goed weer-
geeft, plaatsen om de
Vreelanders te informeren.  

De Van Leerburg past bij
Vreeland en de brugwachter
bij de brug. Omwonenden
van het pittoreske
Vechtbruggetje zijn er niet
blij mee dat de gemeente
Stichtse Vecht studeert op
automatische brugbediening
op afstand (ook voor dorpsbruggen in Loenen
en Breukelen). Veel te duur, veel te onveilig en
bovendien helemaal niet passend bij het dorp.
Onlangs heeft een groep direct omwonenden
dat in een brief laten weten aan het college van
Stichtse Vecht. Op een nieuwe website leggen
ze uit waarom deze vorm van moderniteit he-
lemaal ongepast is. “De gemeente denkt dat er
met automatische bediening bespaard kan
worde”’, zegt Michiel van Dis. “Maar er is al ge-
bleken dat bijvoorbeeld Waternet het niet
goedkoper kan.” Bovendien willen bewoners
de brugwachter helemaal niet kwijt. Door zijn
tussenkomst kan de brug sneller open en dicht,
hij regelt het verkeer in de nauwe Breedstraat
en heeft in het zomerseizoen ook nog eens in
de smiezen dat er kinderen in de Vecht zwem-
men. “We hebben aan hem een goede politie-
agent die alles in de gaten houdt”, aldus Van
Dis. “Als het nodig is, regelt hij het verkeer als
de school uitgaat of een begrafenis- of trouw-

stoet over de brug moet. Dat kunnen camera’s
helemaal niet in de gaten houden.” In de dag-
winkel wordt nog opgemerkt dat camera’s he-
lemaal niet passen bij zo’n mooi dorpsbrugge-
tje. Camera’s en misschien wel slagbomen ha-
len heel wat af van het karakter van deze
Vechtpassage. Wat de bewoners eigenlijk het
meest steekt is dat ze maar niets horen van de
gemeente. Er zou een half jaar geleden een
klankbordgroep worden opgericht. Het is nu
begin december en hij is er nog steeds niet.
Burgers houden zelf de brug schoon en hangen
bloemen op. Het steekt hen dat de gemeente à
35.000 euro onderzoek doet naar alternatie-
ven. “Dat gaat ten koste van het onderhoud.”

Al het laatste nieuws en de ontwikkelingen over
het onderzoek naar het op afstand bedienbaar
maken van de Van Leerbrug vindt u op
www.vanleerbrugvreeland.nl. 

Vreeland wil brugwachter houden

De Damesafdeling van VoetbalVereniging
Nederhorst dreigt te moeten sluiten als er niet
snel versterking komt. Daarom roepen wij alle
vrouwen van 16 jaar en ouder op om het
Damesvoetbal in ons dorp te komen redden.?
Heb je altijd al willen voetballen of was je al
enige tijd van plan de draad weer op te pakken,
dan is dit het moment.
Bij wijze van introductie bieden we je tot het
eind van het seizoen 2013/2014 een gratis lid-
maatschap aan. Hiervoor krijg je wekelijks op
dinsdagavond een training olv gediplomeerd
trainster Kim van Kippersluis en op zondag

speel je mee in de competitiewedstrijden (5e
klasse). Dit allemaal op het mooiste sportcom-
plex van het Gooi.
Ben jij onze redder in nood, die voor een half
seizoen dit team komt versterken? Laat dan zo
snel mogelijk wat van je horen. Want zeg nou
eerlijk wat is een voetbalclub zonder vrouwen?
Voor meer informatie kijk op de site:
www.vvnederhorst.org of bel met Gert
Grolleman (Mob: 0646199406)
Met sportieve groet,
Commissie Voetbal Zaken VV Nederhorst
Cynthia Stapper

Damesvoetbal in nood?

Naar aanleiding van een uitzending van het
programma De Zeepkist bij RTV Stichtse
Vecht - waarin de situatie met betrekking tot
de brugwachter in Vreeland aan de orde werd
gesteld - bracht D66 in samenwerking met de
VVD een motie in die het college opdraagt een
onderzoek in te stellen naar de mogelijke uit-
breiding van werkzaamheden van brugwach-
ters in gemeente Stichtse Vecht.
Al eerder werd bekend gemaakt dat het colle-
ge onderzoekt of het haalbare kaart is om de
bruggen in de toekomst in Stichtse Vecht auto-
matisch te laten bedienen. Daarmee zal de
brugwachter uit het straatbeeld verdwijnen.

Dit zorgde voor de nodige onrust in Vreeland.
De zojuist aangenomen motie draagt het col-
lege op een onderzoek in te stellen naar de mo-
gelijkheid om de functies van de brugwachter
van de bruggen die aan de vecht liggen te com-
bineren met andere functies zoals BOA, par-
keer- en brugwachter, markt- en havenmees-
ter en verkeersregelaar. De motie werd met
grote meerderheid aangenomen. De raadsver-
gadering is terug te horen op www.rtvstichtse-
vecht.nl, waar ook de uitzending van De
Zeepkist terug te zien is. 

Robbert Oelp, RTV Stichtse Vecht

De Zeepkist van RTV Stichtse Vecht
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Veel woonhuizen van nu waren vroeger boer-
derijen in bedrijf midden in het dorp. Denk
maar aan Ora et Labora aan de Boterweg,
Sophia’s Hoeve aan de Lindengracht of
Vossenlaan 9 t/m 13, vroeger boerderij Het
Vossenhol. De Vossenlaan heette vroeger ook
Vossenhol, verwijzend naar deze boerderij.
Op de oude foto is goed te zien dat dit bouw-
blok vroeger een (krukhuis)boerderij in func-
tie was. We zien een hooiberg, staldeuren in de
zijgevel, schuurtjes, een rietgedekte aange-
bouwde stal, koeien en twee boeren leunend
op hun schop naar de fotograaf kijkend. Aan
de overkant van de straat zien we de rij huizen
Vossenlaan 6 t/m 12, de eerste ‘nieuwbouw’
van Vreeland. Die huizen dateren uit 1928, dus
de foto is van iets later datum. 

Molenaar wordt burgemeester
De eerste vermelding van de boerderij vinden
we in 1725, toen deze gekocht werd door Evert
Pieter van Voorthuyzen. Evert woonde rond
1700 in Vreeland, was naar Huizen verhuisd
waar hij molenaar werd maar was teruggeko-
men naar Vreeland. Hier nam hij de bakkerij
van zijn schoonvader over. Hij beklom snel de
sociale ladder, want in 1718 werd hij Schepen
en in 1729 zelfs burgemeester van Vreeland. 
In 1720 kocht hij een huis aan de Vreelandse
Sluis en vijf jaar later kocht hij huis ‘t Vossehol.
Daarmee werd de boerderij in feite ambtswo-
ning! 

Onderdeel van de Ambachtsheerlijkheid
In 1738 overleed Evert. Zijn zoon Willem, erf-
genaam (beschuitbakker aan de Voorstraat),

verkocht het huis in 1773 aan Lambert van
Schaik. In diens testament uit 1783 worden
zijn onroerende goederen beschreven, waar-
onder ‘het huys, erf en boomgaard belendend
ten zuidwesten Gerrit Gladbeek, ten ww, ow
en nw de gemeene weg, genaamd het
Vossehol’. Een volgende bekende eigenaar
werd Jacob Hooft, ambachtsheer van Vree-
land. Deze had in 1817 de Ambachts-heerlijk-
heid Vreeland geërfd, waaronder veel landerij-
en, huizen en heerlijke rechten (tolrecht, vis-
recht) vielen. In de kadastrale leggers van 1832
zien we dat Het Vossenhol toen al verdeeld was
in vier aparte woningen, ieder met een eigen
kadastraal nummer. De verdeling was wel an-
ders dan de huidige situatie.

Café en postagentschap
Hooft overlijdt in 1926. Een jaar later wordt in
De Nederlanden de ambachtsheerlijkheid ge-
veild, waaronder Het Vossenhol. De boerderij
wordt gekocht door S. F. Baar, die hier vanaf
1931 het postagentschap van de Gooi en
Eemlander vestigt en hier kennelijk een café
begint. In 1935 wordt namelijk geveild ‘het
café en woonhuis Vossenhol 201’. Het kan hier
ook om een ander huis gaan omdat
‘Vossenhol’ ook de naam van de straat was ge-
worden. In 1960 wordt de boerderij tot de hui-
dige wooneenheden verbouwd, die ieder in de
jaren ’70 en ’80 verbouwd zijn. Het is door de
latere nieuwbouw op de plek van de boom-
gaard niet meer mogelijk om precies dezelfde
foto als die uit 1930 te maken, maar dat het om
een oude boerderij gaat is gelukkig nog goed te
zien. J.J.

...en nu!

Vreeland vroeger....

J.K.H. Coers 
Machineverhuur

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 80cm en hoogte van 3.80m

Werkhoogte 5.80m.

www.coersmachineverhuur.nl

Boerderij het Vossenhol

Kennismakings Workshop 
Intuïtief Schilderen

op dinsdagochtend 14 januari a.s. van 10 tot 12 uur
in de Vreelandse basisschool

door Dieuwer Elema

info@dieuwerelema.nl                www.dieuwerelema.nl
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Voor de lekkerste kaas,
de ruimste sortering magere kaas,
de beste boerenkaas uit het groene hart
van de Krimpenerwaard en de meest 
verrassende buitenlandse kazen!

Komt u iedere donderdagmorgen
van 8.30 - 12.30 uur naar de Fetha 
in Vreeland naar Kaashandel E. de Vries

Pin aanwezig!

TAXI VAN WIJK

Ziekenvervoer (o.a.voor chemo,bestraling,dialyse)
Schiphol–Vreeland vanaf 46,= t/m 4 pers.
Schiphol-Vreeland vanaf 56,= t/m 7 pers.

Telefoon: 0294 – 291325 

Voor al uw feesten en partijen

Bruiloften
Verjaardagen

Vergaderingen
Catering

Ook voor uw BBQ, salades 
en biertap-verhuur

Voor meer informatie:

Dorpshuis Vreeland

Fetha 16, 3633 CT Vreeland

Telefoonnummer: 0294 234750

Maureen Scroggie die al twintig jaar in
Vreeland woont, vertelt vol enthousiasme
over de Kerstdagen in Schotland. 

De Kerstdagen werden traditioneel rustig ge-
vierd omdat de kerk van Schotland, de
Presbyterian Church, niet te veel gedoe wilde
rond het kerkelijk feest van de geboorte van
Christus. Voor de gelovigen moest dat een in-
getogen feest zijn. Op Kerstavond gaan ze naar
de kerk en op Christmas Day (eerste Kerstdag)
vindt het traditionele Kerstdiner plaats waarop
de gevulde kalkoen (of gans) en de Christmas
pudding niet mogen ontbreken. Bij de kalkoen
horen spruitjes (bàh), geroosterde aardappels
in het vet van de kalkoen, worstjes gewikkeld
in spek en lekkere vette jus. De Christmas pud-
ding wordt al maanden van te voren gemaakt
en in een donkere ruimte bewaard. De pud-
ding bevat meestal 13 ingrediënten (symbool
voor Jezus en zijn 12 apostelen) en veel fami-
lies hebben hun eigen recept. Vaak worden
muntjes in de pudding verstopt. Degene die
een muntje in zijn stuk heeft, gaat een gelukkig
jaar tegemoet.
Tweede Kerstdag heet Boxing Day (vanwege
het gebruik in de 19de eeuw om aan het perso-

neel pakjes/ boxes te geven). Er worden tijdens
die dagen veel Christmas carols (kerstliedjes)
gezongen en het is opletten geblazen als er een
mistletoe boven de deurdrempel hangt: als je
daar onderdoor loopt, mag je door iedereen
gezoend worden!
De commerciële variant in de vorm van Santa
Claus (de Kerstman) speelt tegenwoordig een
grote rol in Schotland die niets met de kerk te
maken heeft. Maureen vertelt dat Santa Claus,
de gulle gever die op Kerstavond zijn pakjes
rond komt brengen, afgeleid is van onze eigen
Sinterklaas. Het verhaal van Sinterklaas werd
door o.a. Nederlandse kolonisten meegeno-
men naar Amerika. Daar kreeg hij een arren-
slee met rendieren in plaats van een paard,
geen zwarte Pieten om hem te helpen maar el-
fen en woonde hij op de Noordpool en niet in
Spanje. Maar hij bleef een gulle gever die zijn
cadeautjes zelf door de schoorsteen afleverde
ook al was hij geen heilige meer en veranderde
de datum van 5 december in 24 december,
Kerstavond. Door een reclamespotje van
Coca-Cola werd Santa Claus wereldberoemd
en sinds de jaren ’50 bezoekt hij ook Schotland.
R.B.

Kerst in Schotland
Volgens Maureen Scroggie

De Zweedse Mari Lännby (55) woont al sinds
1984 in Nederland en sinds 1997 aan de
Bergseweg in Vreeland. ‘Ik komt uit
Stockholm. Ging in 1984 op vakantie naar
Amsterdam en ontmoette op het Leidseplein
Maarten Verhoeven, mijn huidige man.
Natuurlijk heb ik mijn Zweedse tradities
meegenomen, toen ik in Nederland ging wo-
nen. Zo was Maarten het Sinterklaasfeest ge-
wend, maar ik vierde als Zweedse het
Kerstfeest uitbundig.’

Mari legt uit: ‘In Zweden beginnen we op 1 de-
cember met de advent periode. De kinderen
krijgen een kalender en op de radio en televi-
sie is er iedere dag aandacht voor het ‘kalen-
derverhaal’ van dat jaar. Deze tijd loopt van 1
december tot en met 24 december. Zo berei-
den de kinderen zich voor op Kerst in Zweden,
waar 24 december al een feestdag is.  ’s
Morgens vroeg vinden de kinderen een cadeau
in de sok, die ze aan de deurkruk van de slaap-
kamerdeur hebben gehangen. Het hele huis is
tot in de puntjes versierd. Mijn moeder zette
vroeger het huis vol met kerstmannetjes. Met
Kerst hebben wij drie volle dagen feest.’

Uitgebreid lunchen
Op 24 december wordt er met de hele familie
geluncht. En niet zo’n beetje ook. Mari somt
op: ‘Er is een groot buffet met onder meer ha-
ring, gravad lax, kazen, een speciaal bereide
kerstham, appelmoes, gedroogde pruimen,
rode kool, Zweedse gehaktballetjes, worsten,
patés en knäckebröd. Iedereen schept zijn
bord op en we gaan met elkaar aan tafel. Bij de
lunch drinken we schnaps en speciaal kerst-
bier en zingen we kerstliedjes. Daarna brengt
de Kerstman – bij ons thuis in Stockholm was
het altijd mijn vader die zich als Kerstman ver-
kleedde – de cadeautjes. Die zitten in de zak die

op zijn rug hangt. Vaak maken we daar ook ge-
dichtjes bij. Iedereen is mooi aangekleed en
heeft ook iets roods aan. ’s Middags kijkt heel
Zweden naar de Donald Duck Kerstspecial.
Dat is het best bekeken programma van het
jaar. Ieder jaar wordt op 24 december dezelfde
film vertoond. ’s Avonds eten we gezouten en
gedroogde kabeljauw – Lutfisk – met aardap-
pelen en witte saus. Het dessert is steevast een
speciale kerstrijstepap. Daar zit één amandel
in. Wie de amandel op zijn bord heeft gaat het
jaar daarop trouwen.’

Restjes eten
Mari vervolgt: ‘Op 25 en 26 december eten we
restjes. Er is namelijk altijd veel eten over. We
rusten die dagen uit en gaan wandelen. Op eer-

Kerst op zijn Zweeds
Mari Lännby: ‘De Kerstman is onze Sinterklaas’
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Dana (52) woont sinds haar 29e jaar in
Nederland maar kan zich de uitbundige fees-
ten op Kerstavond in haar geboorteland
Roemenië nog goed herinneren. 

Onder de dictatuur van Ceaucescu werd Kerst
vooral gevierd als een feest voor de kinderen.
Van de religieuze betekenis van Kerst mocht
geen sprake zijn. Ook de westerse Kerstman
werd niet erkend maar wel “Grootvadertje
Vorst” zoals ze die ook in Rusland kennen.
Tegenwoordig is de ruime meerderheid van de
bevolking Roemeens-Orthodox en wordt
Kerstmis, in tegenstelling tot andere Oosters
Orthodoxe kerken, net als bij ons op 25 de-
cember als nationale feestdag gevierd. 

Dana: “Op Kerstavond, 24 december, is het
overal groot feest dat tot diep in de nacht door-
gaat. De hele nacht loopt iedereen rond, be-
zoekt familie, vrienden, zingt uit volle borst de

‘Colinzi’ liederen en doet zich 
goed aan ‘Sarmale’, het Roemeens 
national wintergerecht.” 
Zelf maakt Dana haar eigen variant 
op deze Roemeense lekkernij van 
koolbladeren gevuld met gekruid v
arkensgehakt en rijst. Andrea (28) 
bevestigt dat deze traditie nog altijd levendig is
in Roemenië: “Met een grote groep gaan we
naar ieders huis waar we samen zingen, eten en
feestvieren. Soms gaat dat door tot de volgen-
de dag! De kinderen gaan langs de deuren en
krijgen voor hun Colinzi een lekkernij of geld.”
En de Kerstman? Die mag allang weer gewoon
de Kerstman zijn.
Tegenwoordig viert Dana Kerst meestal bij
haar schoonfamilie in Eindhoven. Andrea gaat
deze Kerst, zoals ieder jaar, weer terug naar
Roemenië. 
Crãciun Fericit!  (Gelukkig Kerstfeest!)

P.v.d.H.

Kerst in Roemenië
Dana Codruta Boutkan en Andrea Ioo vertellen

Henk van Zijtveld mag zich officieel geen
oer-Vreelander noemen maar na vierenveer-
tig kerstmissen in het dorp heeft hij wel recht
van spreken. Veel dorpsgenoten kennen Van
Zijtveld nog van de Evab. ‘Stiekem hou ik erg
van Kerst. Tijdens de kerstdagen komt ieder-
een bij elkaar, dat vind ik het mooie van het
feest. Lekker eten met je familie.’ De
Vreelander noemt zichzelf een familieman,
een eigenschap die vooral met kerst naar vo-
ren komt. ‘ Ik ben vaak op de kerstmarkt ge-
weest en het feit dat de brug versierd is, is
mooi!’. Vroeger gingen we met kerstmis naar
de kerk dat doe ik nu niet meer. Mijn vrouw
wil in december graag op vakantie maar dat
wil ik dus niet. Met kerstmis blijf ik liever
thuis, lekker knus met elkaar.’’

Fiona van Rijswijk mag zich helemaal geen
oer-Vreelander noemen. Zij is immers pas in
april in het dorp komen wonen. Wie langs
haar huis in de Jan van Nassaustraat loopt ,
komt gelijk in de kerststemming. ‘Normaal
staat de hele woonkamer vol maar dit jaar
gaat het ‘slechts’ om de vensterbank. Er is een
winterparadijs gebouwd met alles er op en er
aan. Er zijn bergen, skiliften, playmobilpop-

petjes, hutten en een ijsbaan bijvoorbeeld,
nog los van de typische kerstversiering.’ In
oktober wordt er al diep nagedacht door
Fiona en haar vriendin en in november be-
gint het opbouwen. ‘De kinderen (Fiona
heeft een zoon en een dochter, red.) vinden
het geweldig en ik ook. Het wordt onze eer-
ste kerstmis in Vreeland en dat is speciaal.
Een tijd voor rust en toch ook wel bezinning.
Het is best hectisch geweest met de verhui-
zing en werk en zo en nu is er tijd voor rust,
saamhorigheid en gezelligheid.’ Het lijkt me
leuk om kerst in Vreeland te vieren.’ 

M.A.v.S.

Vreelandse Kerst
Henk van Zijtveld en Fiona van Rijswijk vertellen over Kerst

ste Kerstdag gaan veel mensen heel vroeg naar
de kerk, namelijk om zes uur in de ochtend.
Dan is het nog donker, ligt er vaak sneeuw en
dat is heel sfeervol.’ Sinds Mari in Nederland
woont, viert ze ook op 24 december Kerst met
een uitgebreid buffet én cadeautjes. ‘Maar’, zegt
ze lachend, ‘we hebben ook altijd Sinterklaas
gevierd hoor. Onze kinderen Alexander (24)
en Isabelle (22) hebben dus geluk gehad!’

Recept Zweedse kerstham
Ingrediënten: 
- Afhankelijk van het aantal gasten een ham
van 1,5 tot 2,5 kg met of zonder bot, maar wel
met zwoerd en een randje vet
- 1 eidooier
- 3 eetlepels mosterd
- 2 tot 3 eetlepels paneermeel.

Zet de oven op 125 graden en leg de ham in een
ovenvaste schaal. Steek de vleesthermometer
in de het dikste deel. Als de ham 75 graden is,
haal hem er dan uit en laat hem afkoelen. Snij
het zwoerd eraf.  
Is de ham afgekoeld meng dan de eidooier en
mosterd en smeer de ham daarmee in. Strooi
daarna de paneermeel over de ham. Zet de
oven op 200 graden en bak de ham af in 15 mi-
nuten, totdat de korst een mooie kleur heeft.
Laat de ham vervolgens heel snel afkoelen op
een koele plek. Je kunt hem eventueel nog ver-
sieren met kruidnagels. De kerstham wordt in
plakken geserveerd en smaakt volgens Mari
heerlijk met appelmoes, pruimen en Zweedse
kerstmosterd.  

C.L.
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AEROBICS VREELAND/LOENEN  
www.buitenbeentje-aerobics.nl

Met 25 kinderen heeft Gymnastiekvereniging
DOS Vreeland deelgenomen aan de tumbling-
baanwedstrijden in Abcoude. Voor sommige
was het de eerste keer dus was het extra span-
nend! Juf Eveline en meester Vincent hebben
wederom hard getraind met de kinderen. Het

resultaat mocht er zijn, 4 van de 5 teams gin-
gen met een podiumplek naar huis. Het vijfde
team werd net naast het podium 4e. Ook mee-
doen aan gymwedstrijden? Kom een keer
meedoen! www.dosvreeland.nl.

Tumblingbaanwedstrijd Abcoude

Op zaterdag 23 november stond de kade
voor de Nederlanden vol met kinderen, ou-
ders en andere belangstellenden. Luid-
keels werd er samen met burgemeester
Mirjam Van 't Veld gezongen in afwach-
ting van Sinterklaas. Terwijl de muziekver-
eniging speelde kwam de punt van de
mast in zicht. Honderden zwaaiende han-

den zorgden voor een warm welkom. Met
een speciale rolstoelfiets werd Sint naar
het Dorpshuis vervoerd. Na een vrolijk
dansje, toneelstukje en veel gezang moch-
ten de kinderen even bij Sint op schoot om
daarna moe maar voldaan weer huis-
waarts te gaan.

Aankomst Sinterklaas

Vreeland is goed vertegenwoordigd in het
fraaie boek ‘De Smaak van de Vechtstreek’ dat
vrijdag 13 december in Tante Koosje werd ge-
presenteerd. Auteurs Lieke van Erp en Odette
van Wageningen uit Loenen overhandigden
het eerste exemplaar aan cultuurwethouder
Gera Helling. Het was een feestelijke happe-
ning met natuurlijk veel culinaire verwenne-
rijen, verzorgd door de drie chefkoks van de
sterrenrestaurants uit Loenen en Vreeland..
In het boek wordt de culinaire schatkamer die
de Vechtstreek is prachtig uit de doeken ge-
daan. Zestig bijzondere en verrassende adres-
sen langs en in de buurt van de Vecht, varië-
rend van (sterren)restaurants, eetcafés en
streekproductenleveranciers komen aan bod.
De Vreelandse Chantal van Kollenburg (foto-
grafie) en Astrid van den Berg (eindredactie)
werkten mee aan deze ‘gids’, waar restaura-
teurs hun kookkunsten en inspiratie toelich-
ten en de lezer meegenomen wordt naar de

producenten van streekproducten. Kees
Beelaerts vertelt over historische fruitrassen
en uit het interview met onze culinaire dorps-
genoot Paul Fagel leren we dat hij niet alleen
een passie voor koken heeft, maar ook een be-
genadigd musicus is! Het boek is bij de loka-
le winkels en via bol.com te koop. Een deel
van de opbrengst gaat naar de Voedselbank.

J.J. 

Presentatie ‘De smaak van de Vechtstreek’

Foto: Chantal van Kollenburg


