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December is de maand van het licht, en dat thema zult u in deze 
Vreelandbode veel terug zien. De lichtjes van de jaarlijkse Kerst-
markt waren overweldigend. U leest een terugblik van dit bij-
zondere evenement. Ook de Sterren van Vreeland stralen volop, 
zij blikken terug op het afgelopen jaar en doen verslag van de 
kunstexpositie. Zelf meedoen? U leest er meer over in de bode. 
De blog van gastschrijver Frans Beijer gaat over licht en het on-
derwerp van de rubriek Bedrijvigheid (WineNose) maakt som-
migen wellicht licht in het hoofd. Het hart van velen werd licht 
bij de Sinterklaasintocht. Wat een bijzondere traditie in ons dorp 
en wat was het weer geslaagd. De taart waarvan Dimo Goudsmit 
het recept onthult is alles behalve licht… maar wel erg lekker! 
Aan tafel bij… is deze keer bij de familie Beumer. Moeder Anne 
maakt creatieve lampenkappen, hoe toepasselijk voor dit kerst-
nummer. Arie Boutkan staat in de Schijnwerper deze maand en 
oud Vreelander Bas Swelheim vertelt over zijn terugkeer naar 
ons dorp. Maar nu met een gezin! Zo vormt deze Vreelandbode 
hopelijk een lichtje in de donkere decembermaand. 
De redactie wenst u allen hele goede kerstdagen toe en een ge-
zond en gelukkig 2017! 

Zaterdag 10 december werd Vreeland weer 
omgetoverd tot een idyllisch kerstplaatje. 
Om 15.30 uur ging de jaarlijkse kerstmarkt 
van start en was het meteen gezellig druk. De 
lichte miezer-regen weerhield bezoekers uit 
Vreeland en omstreken niet van een bezoekje 
aan de altijd sfeervolle Vreelandse kerstmarkt.
Ook de standhouders (zo’n 40) kwamen zo-
wel uit Vreeland als uit verre omstreken. Dit 
jaar was er zelfs een kraamhouder van Ter-
schelling! Wandelend door de Breedstraat 
en Duinkerken kwam je langs kraampjes met 
kinderkleding, interieur- en kerstaccessoires, 
speelgoed, verzorgingsproducten, olijfolie, 
kazen, sieraden, cadeau-artikelen en zelfs 
antiek. Ook aan de innerlijke mens was uit-
gebreid gedacht. In de Breedstraat waren er 
volop eetkraampjes en bij de brug leek het 
wel een ‘foodplaza’ waar, onder toeziend oog 
van Jozef en Maria in hun kerststal en omlijst 
door muziek van MV De Vecht, kon worden 
genoten van happen en dranken uit binnen- 
en buitenland.

Kinderen konden knutselen of zich laten 
schminken in de tent naast het springkussen. 
Over de markt liepen kinderen met kerstmut-
sen van Ties Mol en meisjes met prachtig in-
gevlochten haren. Zij waren bij Bodine Stubbe 
geweest die de opbrengsten van deze haar-
kunstwerkjes doneert aan een school in Stung 
Treng in Cambodja. Net als haar klasgenoot 
Stijn van de Heuvel, die hotdogs en snoepket-

tingen verkocht. Laura van Maaseik, Chrisje 
Vermeiden en Sam Fremeijer zamelden geld 
in voor de Olifanten, een van de meest be-
dreigde diersoorten. Je kon bij hen kaarsen- 
en pennenhouders knutselen van glazen pot-
jes of wc rollen. 
De organisatie, standhouders en bezoekers 
kijken terug op een geslaagde kerstmarkt. En 
de datum voor de volgende editie is zelfs al 
bekend: zaterdag 16 december 2017 van 15.30  

tot 19.30 uur. Om alvast te noteren!
Kerstman Lodewijk genoot van de Syrische 
hapjes van Rajeha Almadfaa. Hij is een graag 
geziene gast op de kerstmarkt. Op een paar keer 
na, toen de markt niet georganiseerd werd, was 
hij er al meer dan 25 keer bij. En inmiddels 
draagt hij zijn 3e pak. 

De Bodettes hielden op de 
kerstmark een lezerson-
derzoek om eens van de 
lezers te horen wat zij nu 
eigenlijk van de Vreeland-
bode vinden. Welke ru-
brieken worden vaak gele-
zen en welke wat minder? 
En welke tips hebben de lezers? Wat missen zij 
of wat kan er verbeterd worden? Wij luisteren 
graag naar onze lezers en nemen hun ideeën 
ter harte om zo onze Vreelandse Bode voortdu-
rend te verbeteren.

Geslaagde kerstmarkt, voor jong en oud

We hebben de schouw achter de rug. De up-
date staat op onze website dorpsraadvreeland.
nl. Daar kun je zien welke punten van aan-
dacht we samen hebben vastgesteld, en wat de 
status ervan is. In de voorjaarsupdate kon je 
bij voorbeeld lezen dat we ons zorgen maak-
ten over de veiligheid van de fietsersoversteek 
bij het BP station. Die kwam vooral door de 
onoverzichtelijke situatie. De gemeente gaat 
het fietspad nu verlengen en zorgen dat fiet-
sers ná de inrit van het BP station veilig naar 
de rechterkant van de Singel kunnen overste-
ken. 

Trouwens: ken je de Fixi app al? Die kun je 
gratis downloaden voor Android en iPhone. 
En je kunt er heel eenvoudig dingetjes als een 
kapotte lantaarnpaal, loszittende bestrating 
of een kuil in de weg bij de gemeente mel-
den. Mét een fotootje. En je kunt via Fixi ook 
zien wat de gemeente met jouw melding doet. 
Handig!

Led-lampjes 
En heb je de prachtige kerstverlichting al ge-
zien in het dorp? Die hebben we gefinancierd 
uit het centrale leefbaarheidsbudget dat de 
gemeente beschikbaar heeft gesteld. Het zijn 
LED-lampjes, dus de verlichting is energie-
zuinig en gaat veel langer mee. Waar we ook 
naar uit kunnen kijken is het voorjaar. Want 
dan komen er nóg meer bollen op dan vorig 
jaar. Flink wat mensen hebben die bollen op-
gehaald bij Reinko Abels en ze her en der in 
het dorp geplant. Dat wordt straks genieten!

Kerstmarkt en Nieuwjaarsduik
Als je dit leest, is de Kerstmarkt alweer voor-
bij. Maar de Nieuwjaarsduik komt eraan! We 
rekenen erop dat om 14.00 uur een heleboel 
Vreelanders de Vecht in springen. Het water 
van de Vecht is misschien iets kouder dan 
vorig jaar, maar je wordt na je duik liefdevol 
opgevangen en getroost met erwtensoep van 
de ijsclub én bewonderende blikken van je 
dorpsgenoten. Dus wat houdt je tegen?

Lees verder op pagina 3

Van de Dorpsraad

NIEUWJAARSBORREL
zondag 15 januari 2017

Zondag 15 januari 2017 bent u meer dan welkom voor een Winterse Nieuwjaarsborrel! 
De Lounge en het restaurant worden informeel ingericht en we komen langs met hapjes 
en drankjes. Op de strippenkaart worden de gebruiken geturfd. Net zoals afgelopen zomer 

met de BBQ. Reserveren is gewenst! 15.00 - 20.00u inclusief muziek.

Tel. 0294 23 23 26 www.nederlanden.nl
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Colofon

Dik van ‘t Hof 
Pim van Rossum

en
Cor Maan

www.stichtsevecht-beweegt.nl

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.: 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 a/d Vecht, tel.: (0346)-290710
e-mail: h.dehaan@welzijnsv.nl  
www.welzijnstichtsevecht.nl
Kwadraad Maatschappelijk Werk
tel.: 088 900 4000 
Angstel 138, 3621WC Breukelen
Careyn Thuiszorg
Wijkteam Loenen/Vreeland
Fetha 3a, 3633 CT Vreeland tel.: 06-18880183
Zorggroep Vechtstreek - ‘t Kampje
Driehovenlaan 2, 3632 BK Loenen a/d Vecht 
Tel. zorgbemiddeling: 0800-2200029
Dierenartsenpraktijk Loenen  
Spinnerie 2, 3632 ET Loenen
tel.: 231315
Dorpsraad Vreeland 
p/a Heleen Kouwenhoven, Klapstraat 3, 3633 
BH, Vreeland, info@dorpsraadvreeland.nl
www.dorpsraadvreeland.nl
Dorpshuis Vreeland 
tel.: 0294-234 750
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
Openingstijden: Ma/di/wo 13.00-17.00 uur
Donderdag gesloten
Vr  13.00-20.00 uur Za. 11.00-15.00 uur

Belangrijke telefoon-
nummers en adressen

Gezondheidscollectief 
Vreeland
Fetha 3

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

tel. 06 - 251 400 31

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

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

Spreekuur volgens afspraak

Agenda december
16 dec.  Kerstsamenzang Sursum Corda  
 Grote Kerk 20.00 uur 
24 dec.  Nachtmis Grote Kerk 22.00 uur
25 dec.  Eerste Kerstdag
24 dec-8 jan.  Kerstvakantie CSV Ridderhof
1 jan.  Nieuwjaarsduik 14.00 uur
13 jan. Nieuwjaarsreceptie Dorpsraad  
 Dorpshuis 17.00 uur
16 jan.  Sterren Brainstorm Café 
 Dorpshuis 20.00 uur

2 december 2016

zondag 18 dec. 10 uur dr. C.J.Stoll
zaterdag 24 dec. 22.uur ds. J.J.Oordt
                             kerstnachtdienst
zondag 25 dec.  10 uur dhr. A.J.Treur
                             speciale aandacht voor 
 de kinderen
zaterdag 31 dec. 19.30 uur ds. C.J.van  
 Leeuwen-Assink
zondag 1 jan.      10.uur   dhr. W.F.Flantua

Kerkdiensten

Bedankt organisatie van kerstmarkt: 
Wietske Tammes, Kiki Molewijk, Engeline 
van Ee en Nienke van den Esschert. 
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 Smederij NIESSEN
• SIERSMEEDWERK
• BUITENLANTAARNS
• LAS- EN REPARATIEWERK

RUITERSTRAAT 6 - VREELAND - TEL. 0294 - 237 348
 smederijniessen@caiway.net

De lijstenspecialist van klassiek tot modern

Restauratie en verkoop van schilderijen, lijsten en grafiek.
Leverancier van ophangsystemen.

Antieke en nieuwe prenten van o.a. de Vechtstreek
Advies aan huis is mogelijk.

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

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

december 2016  3 

YIN YOGA  
Op de prachtige locatie 
Boerderij Landzicht Vreeland.

Marieke te Wierik 0630590201 
www.yogam.nl

Kerstmis staat alweer voor de deur en voor de 
meeste Vreelanders is de viering ervan heel 
vanzelfsprekend. We kennen veel tradities 
rondom de donkerste dagen van december. 

Nadat we gezellig op de kerstmarkt zijn ge-
weest en het huis hebben versierd, schuiven 
we aan bij familie of vrienden en gourmetten 
er op los. We bezoeken de mis en pakken ca-
deautjes uit. Maar hoe zit het met de nieuwe 
Vreelanders in ons dorp, die niet in Neder-
land geboren zijn? Wat zijn hun gewoontes 
rond 25 en 26 december?

Helena Nemes verhuisde afgelopen augustus 
vanuit Roemenië naar Vreeland. Langzaam 
maar zeker vindt zij haar draai in ons Vecht-
dorp. Vol vuur vertelt ze over de viering van 
kerst in haar thuisland: “Wij kennen drie da-
gen feest: 25, 26 en 27 december. Vrienden en 
familie komen samen en we trekken daarbij 
van huis naar huis. De 24ste zingen we religi-
euze liedjes onder de boom en dansen we tot 
laat in de avond.” Haar ogen verraden heim-
wee als ze vertelt dat ze dit jaar door omstan-
digheden niet naar haar familie in Roemenië 
kan afreizen. “Mijn ouders van 75 en 85 jaar 
oud zal ik daarom niet zien. Dat is moeilijk. 
Mijn familie woont verspreid over heel Euro-
pa en niet iedereen kan het zich permitteren 
naar Roemenië te reizen.” Toch gaat Helena 
er proberen een mooie kerst van te maken 
met man en kinderen en de familie en vrien-
den die hier wel in de buurt wonen. 

De Poolse Anja Ptas-
zynska woont alweer 
8 jaar in Nederland 
met haar man Pjotr 
en zoontje Oliwier. 
Anja komt uit een 
groot gezin met 2 
broers en 2 zussen 
en inmiddels 7 neef-
jes en nichtjes. Toen 
haar ouders nog leefden, vierden ze altijd met 
zijn allen Kerst bij hen. Traditiegetrouw aten 

ze op kerstavond (24 december) geen vet en 
geen vlees. Wel altijd, volgens diezelfde tradi-
tie, 12 verschillende gerechten met brood, sa-
lade, vis en typisch Poolse gerechten als bars-
zcz (soep van rode bieten) en pierogi  (kleine 
pasteitjes van champignon, ui en aardappel). 
In die pasteitjes worden muntjes verstopt en 
wie die als eerste te pakken heeft zal, volgens 
de overlevering, het volgende jaar heel rijk 
worden. Na dit uitgebreide kerstdiner wan-
delde de familie altijd langs een feestelijk ver-
lichte weg naar de kerk, 3 kilometer verderop, 
voor het bijwonen van de nachtmis. Anja weet 
nog niet of ze dit jaar kerst gaat vieren bij haar 
zus in Polen of gewoon in Nederland. “Maar 
waar ik het ook vier, ik vier het altijd volgens 
de Poolse traditie” zegt Anja met een twinke-
ling in haar ogen. 

Rajeha Almadfaa, 
haar man Abud en 
zoontjes Khaled en 
Abatshi vluchtten 
een jaar geleden 
vanuit Syrië, via 
Turkije, naar Ne-
derland. Zij denkt 
met veel weemoed 
terug aan kerst in 
haar thuisland: 
“Mijn familie had 
een boerderij met een groot bos waar wij een 
paar dagen voor kerst een boom kapten, die 
wij thuis versierden met lampjes. Op kerst-
avond werden daar dan cadeautjes bij gelegd.” 
Ze vertelt verder “Wij vierden altijd op 25 de-
cember kerst met drie bevriende families. Het 
diner was elk jaar in een ander huis waar een 
grote tafel werd gedekt met speciale gerech-
ten zoals druivenbladeren met rijst, vlees en 
groente, maar ook kalkoen. Er werd ook ge-
danst en alle kinderen droegen hun nieuwe 
kleren.” Tot Rajeha haar grote spijt zal zij dit 
jaar geen kerst vieren op de manier waarop ze 
dat gewend was. Maar ze maakt het wel extra 
gezellig thuis, met een kerstboom van de Acti-
on, waar haar kinderen weer heel blij mee zijn.

Hoe vieren de nieuwe Vreelanders kerst?

Alzheimer Nederland collecte
De collecte van Alzheimer Nederland in de 
week van 7 t/m 15 november 2016 heeft in 
Vreeland € 931,56 opgebracht. 

Hartelijk dank aan alle gevers en collectanten!
Met vriendelijke groet, H. Ackema, organisa-
tor Alzheimer Nederland collecte in Vreeland.

De Raad van Kerken Loenen/Vreeland orga-
niseert op donderdag 29 december een fees-
telijke ‘Aan Tafel’ in kerstsfeer: een maaltijd 
vanaf 17.30 uur tot 20.00 uur in ’t Kampje 
aan de Driehovenlaan. Iedere alleengaande 
inwoner van Loenen, Vreeland, Loenersloot 
en Nieuwersluis, die het gezellig vindt om 
samen te eten, is van harte welkom. Indien 

nodig kunt u gehaald en gebracht worden en 
houden we rekening met dieetwensen. De 
maaltijd kost slechts 5 euro voor drie gangen 
inclusief koffie of thee.                       
Belangstelling? Geef u op bij Maaike van 
Schaik (0294-233385) of Joseph Toonen (06 
81897848). Opgeven is mogelijk tot en met  
vrijdag 23 december. 

Aan Tafel in ‘t Kampje te Loenen
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Op vrijdag 13 januari wensen we alle Vree-
landers een gelukkig 2017, tijdens de Nieuw-
jaarsborrel in het Dorpshuis die om 17.00 uur 
begint. Kom ook, dan kun je dat goedmaken 
bij iedereen die je vergeten bent een kaartje te 
sturen.

Iedereen wensen 
we alvast hele fijne 
kerstdagen en een 
mooie jaarwisseling. 
En laten we er straks 
samen een goed jaar 
van maken. 
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Thea Janissen
Kerkplein 8, 3633 BG Vreeland
Telefoon 0294 231 832
E-mail theajanissen@gmail.com

Openingstijden 
Wo - do - vrij 10.00 -16.00

Zaterdag 10.00 -13.00
Maandag - dinsdag gesloten

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

4 december 2016

Monument 
in

 Monument in
hét restauratie adviesbureau

Breedstraat 17
3633 AX Vreeland

06 15238787
info@monumentin.nl
www.monumentin.nl

 
 

STERREN EXPO 2016 een succes!
De Expo in het Dorpshuis was een groot 
succes, zo’n 350 bezoekers bezochten het 
drie dagen durende evenement rondom de 
Kerstmarkt. “Prachtig ingericht, heel gevari-
eerd en divers werk, zo bijzonder om te zien 
wat Vreeland aan talent heeft” waren enkele 
van de reacties. Dat je nooit te jong bent om 
mee te doen bewees Giel (op de foto) Hij 
maakte al op zijn 6e samen met zijn oma 
Ankie Bots bijgaand schilderij, wat een blik 
op de Vecht! 

Het werk van Joke van Monsjou en andere 
ruimtelijke beeldmakers was door de spie-
gels van alle kanten te bekijken. Iemand riep: 
“Volgend jaar doe ik ook mee!” Kortom de 2e 
STERREN Expo is niet alleen voor herhaling 
vatbaar maar inspireerde ook om weer zelf 
werk te gaan maken. Zaterdagavond werd er 
- tijdens de meet & greet - geanimeerd met 
kunstenmakers en bezoekers over het werk 
gesproken onder het genot van een glas glüh-
wein. Muziekvereniging de Vecht kwam bo-
vendien langs om het geheel muzikaal op te 
luisteren. Dieuwer Elema: “We kijken terug 
op een heel geslaagd weekend en hopen het 

volgend jaar te herhalen. Wie het leuk vindt 
om volgend jaar mee te organiseren en te ex-
poseren, meld je alvast aan bij een Sterren-
café of www.sterrenvanvreeland.nl.” Om vijf 
uur werd het weekend afgesloten en kon ie-
dere deelnemer zijn/haar werk weer mee naar 
huis nemen. Daarna werd de grote zaal alweer 
klaar gezet voor een klein STERREN-cafe 
met Vreelandse talenten op het gebied van 
inrichting en design. Een eerste stap op weg 
naar een metamorfose van het Dorpshuis. 
Meer daarover in de volgende Vreelandbode. 
Trouwens: wat is jouw idee over een duur-
zaam Dorpshuis als hart van Vreeland? Deel 
het via info@sterrenvanvreeland.nl. 

Op vrijdag 19 december komen de leden van 
Muziekvereniging De Vecht vanaf 18 uur 
langs de deuren om kerstkransjes te verkopen. 
De opbrengst is bestemd voor de aanschaf 
van nieuwe muziekinstrumenten en andere 
broodnodige zaken om de muziekvereniging 
levend te houden. 
De kransjes worden lekkerder dan ooit, want 
zij worden gemaakt door Marjolein van den 
Brakel van ‘Heavenly Chocolate’. Zij is patis-

sier en master chocolaterie en heeft dit jaar 
aangeboden om de kransjes voor ons te ma-
ken.
Eén zakje kost € 3,- en u krijgt 4 zakjes voor € 
10,- . Bestellingen zijn ook door te geven op 
kerstkransjes@muziekverenigingdevecht.nl. 
Wilt u meer weten over Heavenly Chocolate 
kijk dan op: www.heavenlychocolate.nl.
Namens alle leden van de Muziekvereniging 
alvast een hele fijne kerst toegewenst!!

Lekkere kerstkransjes bij MV De Vecht
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KERST
Op Eerste Kerstdag serveren wij een heerlijke kerstlunch á 90.-- per persoon.

Wij leggen u in de watten met een 6 gangen menu.
Beide Kerstdagen zijn wij open voor een cupieus kerstdiner, 8 gangen á 125.--

per persoon. Reserveer nu!

VAKANTIESLUITING
Van 31.12.2016  - 09.01.2016 zijn wij gesloten. 

Op dinsdag 10 januari openen wij onze deuren weer vanaf het diner.

NIEUWJAARSBORREL?
Zakelijk een nieuwjaarsborrel? Wees welkom in onze Lounge, 

Wilco serveert met plezier naar opa’s recept heerlijke oliebolletjes!

Met een culinaire groet, De Nederlanden     
Wilco & Caroline Berends 

Tel. 0294 23 23 26 www.nederlanden.nl

Licht is best een dingetje tijdens de donkere 
dagen rond kerst. Sowieso heeft het steeds 
eerder donker worden een imposant effect 
op onze gemoedsrust. Niet voor niets noe-
men we het donkere dagen. En ook in tweede 
betekenis moeten we lichtheid eerder ontbe-
ren dan dat we er ons in kunnen laven. Want 
u bent met mij eens dat donkere dagen eerder 
zwaar zijn dan licht. Door dat schitteren in 
afwezigheid van licht, is geestelijke verlich-
ting geen sinecure om onder de boom of in 
je schoen te vinden. Of in je snoeptas, nadat 
je ‘koeien hebben staarten’ hebt gezongen. 
Je vindt er hooguit comfortfood. Schamele 
troost in dagen van nood. 
Nee, herfst en vooral winter zijn een uitda-
ging voor de ‘licht’ gevoelige mens. En áls de 
dagen eindelijk langer worden, lijkt dat toch 
nog een eeuwigheid te duren. Kortom: we zijn 
er nog lang niet. 
Maar hoe kun je die overweldigende afwezig-
heid van licht, gemoedsrust-technisch een 
beetje compenseren? Hoe kunnen we dat 
nijpend vitamine D-tekort voor onze geest 
gevoelsmatig aanvullen? 
Ik denk dat sfeerverlichting én goed gezel-
schap daar best bij kunnen helpen. Ik las laatst 
zo’n kop dat familie en vrienden het beste 
middel tegen depressie is. Mits natuurlijk de 
relaties goed zijn. Niet dat ze olie op het vuur 
gooien. Zout in de wonde. 

Maar sfeerverlichting is ook minstens zo be-
langrijk. En dan niet in de vorm van dimmers 
of Softone. Nee, echt licht met echte warmte 
van een echte vlam. Kaarslicht kan, maar lie-
ver licht en warmte van een goed vuur, liefst 
buiten. En groot genoeg dat het kou verdrijft. 
Op het strand bij ondergaande zon. En om 
dan problemen met gourmetsets, verleng-
snoeren en half rauw vlees te vermijden, stel 
ik eigenlijk een traditioneel Nieuw Zeelands 
Maori-gerecht voor: een Hangi. Eind van de 
middag ergens op het strand maak je een kuil. 
Je legt grote natuurstenen op de bodem. Je 
maakt er een imposant vuur op en als dat flink 
gebrand heeft, zijn de stenen heet genoeg. Je 
neemt het van tevoren gekruide en gemari-
neerde eten, dat je in aluminiumfolie verpakt 
hebt, gewikkeld in natte doeken (liefst nat met 
zeewater) en legt dat op de stenen. Daarna 
schep je de kuil weer dicht. Als je vervolgens 
terug bent van een frisse avondwandeling, is 
het maaltje gaar. Kun je het uitgraven en ‘lek-
ker primitief’ met je handen uit de doeken en 
het folie eten. En na afloop was je je handen 
in de zee, terwijl een paar handigerds al weer 
een nieuw vuurtje hebben opgestart, waar je 
zo meteen knus bij aanschuift om onder be-
geleiding van gitaar een paar evergreens mee 
te zingen.  Het is ook een licht maal, want in 
eigen sappen gegaard. 
Bon appétit en een verlicht kerstfeest.

Blog van de maand door Frans Beijer

“Licht”

Afgelopen 17 november was de eerste uit-
zending van de VPROserie ‘Onzichtbaar 
Nederland’. Vreeland had hier een plek in 
vanwege de Chappe seininstallatie die in 
de tijd van Napoleon van 1810-1813 op de 
Vreelandse kerktoren heeft gestaan. Deze 
Chappe was onderdeel van een ‘onzichtbaar’ 
communicatienetwerk door het Franse keizer-
rijk waarin boodschappen in een paar uur van Amsterdam naar Parijs verzonden konden 

worden. Juliette Jonker lichtte de Vreelandse 
Chappe toe. Speciaal voor deze uitzending was 
de laatste bestaande Chappe opgezet in een 
weiland langs de Spoorlaan. Op de kerk zelf 
was dat niet meer mogelijk omdat de spits al-
lang weer hersteld is. Maar de plek op het land 
was zo uitgekozen dat vanaf de kerktoren goed 
te zien was hoe de signalering werkte. Via uit-
zending gemist is deze aflevering terug te zien. 
Start van het item op 10.30 min.  

Vreeland bij de VPRO

Muziekvereniging De Vecht gaat vanaf janua-
ri iets geheel nieuws organiseren in Vreeland. 
Voorzitter Bert van Wijk: “Wij gaan er name-
lijk voor zorgen dat Vreeland nog muzikaler 
wordt dan het al is. U bent vast al eens bij één 
van de vele concerten geweest, en misschien 
kwam toen de gedachte wel even langs, dat 
u eigenlijk best ook in ons orkest had wil-
len spelen. Die mogelijkheid ligt nu voor het 
grijpen. De Vecht start namelijk vanaf het 
nieuwe jaar met ouder - kind lessen. Samen 
met uw kind muziekles nemen, en samen een 

instrument leren 
bespelen. Hoe 
gaaf is dat??” De 
beschikbare mu-
ziekinstrumen-
ten zijn trompet, 
hoorn, trom-
bone, dwarsfluit, 
saxofoon, klari-
net en drums.
Voor meer informatie mailt u naar muziek-
les@muziekverenigingdevecht.nl.

Ouder en Kind muziek-
lessen bij MV De Vecht



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

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

www.borduurstudiohetgooi.nl

Machinaal borduren van logo’s en namen
Tevens levering van sport, promotie
en bedrijfskleding
Voor bedrijven en particulieren,
grote en kleine oplage �

Het was weer spannend onlangs tijdens het 
jaarlijkse trefb al evenement georganiseerd 
door Meester Ben.

Zowel de jongens als de meisjes streden tegen 

teams van de Ludgerus school, ‘t Podium en 
OBS Graaf Floris uit Loenen.
De jongens hadden het zwaar te verduren en 
ook de puntentelling was misschien niet hele-
maal correct. Ze eindigden op de 4e plaats. De 
meisjes uit groep 8 deden het goed, 3 wedstrij-
den dik gewonnen en dus de beker!! 

Op zondag 18 december speelt Trio Maneon 
het pianotrio van Fauré, gespeeld in de versie 
met klarinet in het Jagthuis in Nederhorst den 
Berg. Klarinettiste van dit trio is Céleste Ze-
wald, cellist is Örs Köszeghy en Daniël Kramer 
is de pianist. Gabriël Fauré begon zijn trio met 
wat nu het tweede deel is, het Andantino, voor 
klarinet, cello en piano. Uiteindelijk werd het 
werk door Durand uitgegeven voor een klas-
siek pianotrio (met viool). Die markt was veel 
groter, economische argumenten gaven toen 
ook al de doorslag. In het concert hoort u dus 
de versie met klarinet en u kunt zelf beoorde-
len of u het met de componist of de uitgever 
eens bent. Naast Fauré staan trio’s van Paul 
Juon en Mikhail Glinka op het programma, 
spelen Céleste en Daniël de klarinetsonatine 
van Bohuslav Martinu en Örs en Daniël de 
cellosonate van Claude Debussy. Een prachtig 
programma waar u in de dagen voor kerst ze-
ker van zult genieten.

De musici behoeven nauwelijks toelichting: 
alle drie traden eerder op in het Jagthuis, alle 
drie hebben ze ruimschoots hun sporen ver-
diend in de kamermuziek. 
Aanvang 15.30 uur, entree € 17,50 (tot 25 
jaar € 10,-). Reserveren via de website www.
jagthuis.nl, per e-mail via stal@jagthuis.nl of 
telefonisch 0294-252609. De locatie van het 
concert is Het Jagthuis, Middenweg 88, Ne-
derhorst den Berg (Horstermeer).

Zondagmiddagconcert in het Jagthuis BMW 116i               bj 2016               81 km              € 26.350
BMW 320i                bj 2008       202000 km             € 10250
Fiat Grande Punto  bj 2007      108000 km               € 4650
Hyundai Getz           bj 2008      81545                       € 4450
Mini One                   bj 2012        114000 km             € 10950
Mini One                  bj 2007         160000 km             € 7450
Mini Cooper            bj 2008         61842 km                 € 9950
Opel Astra Tour      bj 2011           55000 km               € 11650
Renault Clio 1.2      bj 2012           32397 km               € 9250
VW Up                      bj 2012           85000 km               € 6750
BMW 325 i touring AUT. bj 2005       145000 km              € 12250
Citroen C3 AUT.                  bj 2005       139536 km             € 4750
Smart Fortwo AUT.            bj 2008       152900 km              € 3650
Volvo V50 AUT.                 bj 2004        214000 km               € 6750
VW Polo 1.4 AUT.              bj 2007        5000 km                € 8250

Spannend trefbaltoernooi

De Lionsclub Loosdrecht 
e.o. zet zich ook dit jaar 
weer in voor de lande-
lijke inzamelingsactie van 
Douwe Egberts waarde-
punten. Maar in tegenstel-
ling tot voorgaande jaren start de actie dit 
keer EIND JANUARI in plaats van aan het 

einde van het kalenderjaar. Verder blijft de 
actie hetzelfde. Van alle ingeleverde punten 
worden pakken koffie gekocht en die worden 
gedoneerd aan de regionele Voedselbank. 
Doet u alstublieft ook weer mee voor dit goe-
de doel? Begin volgend jaar wordt u via de 
media op de hoogte gesteld van alle inzamel-
adressen in de regio. 

Douwe Egberts waardepuntenactie 2017

Woongebouw voor ouderen ’t Kampje in 
Loenen aan de Vecht zit middenin de transfor-
matie naar een tweede jeugd. De verbouwing 
en modernisering van het pand is in volle gang.

Een belangrijk onderdeel in de plannen is de 
nieuwe bestemming voor ‘De uitkijk’. De re-
creatieve ruimte - die voorheen alleen gebruikt 
werd door de bewoners - wordt op korte ter-
mijn een ontmoetingsplek voor het hele dorp. 
De nieuwe activiteiten vormen een mooie 
aanvulling op de bestaande activiteiten. De 
bibliotheek op deze locatie lijkt ook een suc-
ces te zijn. 

Kooksterren gezocht
Ook zo genoten van al het lekkers uit de 
woonkeukens in ’t Kampje? Smaakt naar 
meer, toch!? Nu zoeken wij nog mensen, jong 

of oud en goed ter been, familie of vrienden 
die het leuk vinden om b.v. één keer per week 
of maand, alleen of met z’n tweeën te koken, 
samen met bewoners die dit ook leuk vinden. 
Voelt u zich geroepen of wilt u er meer over 
weten, neem dan contact op met : 
Mw. C.W. Hoogveld-Mozar, Secretaris van 
Coöperatieve vereniging ’t Kampje-Plus. 
0294-237515, info@kampje-plus.nl, 
www.kampje-plus.nl. 

‘t Kampje verandert door

De Vreelandbode
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Yogalessen, Zwangergschapsyoga Ayurvedische massage en consulten
www.kayaveda.com  Middenweg 99 NdB  info@kayaveda.com

ONTBIJT – LUNCH – BORREL – BUFFET
PRIVATE DINING – CATERING AAN BOORD

LOCATIE VERHUUR
 

Wij cateren voor particulier en zakelijk. 
Casa Food staat voor kwaliteit, 
mooie presentatie & goede smaak!

Wij zijn gevestigd in Amsterdam & Vreeland

Check onze facebook & instagram!
info@casafood.nl | www.casafood.nl | 020 4129995

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

Schilderijen, prenten enz.
Onze winkel is geopend op woensdag t/m vrijdag 

van 10.00 tot 18.00 uur. 
Zaterdag zijn wij van 10.00 tot 16.00 uur geopend.

Rijksstraatweg 111, 1386 JH Baambrugge 
Telefoon 0294 291 991

Rabobank Gooi en Vechtstreek draagt het lo-
kale verenigingsleven een warm hart toe en 
stelt daarom € 75.000,- beschikbaar voor de 
Rabobank Clubkas Campagne. Dit bedrag 
mogen de leden van de Rabobank verdelen 
over de verenigingen en stichtingen die mee-
doen aan de actie en aan de actievoorwaarden 
voldoen. Zij krijgen een brief thuis met een 
persoonlijke stem-code. Hoe meer stemmen 
er op een vereniging of stichting uitgebracht 
worden, des te meer geld zij ontvangt. Het 
maximaal uit te keren bedrag per vereniging 
of stichting is € 2.000,- incl. BTW. Voor de 
zes verenigingen die op de meest inspireren-
de wijze hun campagne onder de aandacht 

brengen is er een ex-
tra prijs van € 1000,-. 
Aanmelden kan vóór 
28 februari 2017 via 
www.mijnbankenik.
nl/gvs.
Omdat dit het eerste jaar is dat Rabobank 
Gooi  en Vechtstreek de Clubkas Campagne 
organiseert, vindt op 17 januari om 19.30 uur 
een informatieavond plaats waarbij meer uit-
leg wordt gegeven over dit initiatief. Clubs 
zijn dan van harte welkom op het Rabobank 
kantoor aan de Thebe 22 in Hilversum. In-
teresse? Stuur een email naar communicatie.
gvs@rabobank.nl.

Op 7 januari vertrekt Grace Inklaar voor een 
week naar het Griekse dorp Kalochori met 
Live for Lives Foundation om vluchtelingen te 
helpen die al tijden vast zitten aan de kust van 
Griekenland en die niet voor of achteruit kun-
nen. 

Om goederen uit te delen, verhalen aan te ho-
ren, met de kinderen te spelen en vooral deze 
mensen te laten voelen dat ze er niet alleen 
voor staan. Dat er aan ze wordt gedacht. 
Grace: “Een kennis van mij vertelde hierover, 
hij gaat daar om de 2 maanden naartoe. Mijn 
‘wat goed van jou’ ontving hij met gemengde 
gevoelens zei hij. Waarom ik het niet zelf deed. 
Mijn eerste reactie was ‘omdat ik in tegenstel-
ling tot jou geen twintiger ben, maar kinderen, 
werk en een heel leven hier heb’. Toen ik even 
later filmpjes van zijn vrijwilligerswerk aan 
het kijken was en zijn motto ‘turn your doubts 
and excuses into opportunities and actions’ 
las, kwam deze binnen. Ik wil dit ook doen. 
Misschien wel juist omdat ik kinderen, werk 
en een heel leven hier heb. Ik ben een gezond 
en gelukkig mens, ik wil dat delen.”

Wil je helpen? Sponsor dan door voor haar 
vertrek op 7 januari een bijdrage mee te ge-
ven. De reis en het verblijf bekostigt Grace 
zelf. Elke bijdrage, klein of groot, is wel-
kom. Dat kan via haar zakelijke rekening 

NL09INGB0004871586 o.v.v. ‘live’ (of ‘live 
anoniem’ als je je naam liever niet vermeld wilt 
zien). Op facebook en Linkedin vermeldt zij 
welke bijdragen zij heeft ontvangen en wat de 
stand is. Alle bijdragen gaan naar kleding, de-
kens, voedsel, speelgoed en andere benodigde 
materialen.
Of doneer aan Live for Lives via 
NL14SNSB0925794775. De foundation heeft 
een ANBI status en dan is het fiscaal aftrek-
baar. Doe dat ook onder vermelding van ‘live’ 
of ‘live anoniem’, zodat Grace kan nagaan 
welke bedragen er door jullie Vreelanders 
zijn binnengekomen voor de vluchtelingen 
en dat in haar terugkoppeling op facebook en 
Linkedin kan melden. 
Tot slot roept Grace op: “Laten wij deze men-
sen het gevoel geven dat we er voor ze zijn!”

Vreelandse vluchtelingenhulp in Kalochori

Rabobank steunt lokale verenigingen

23 januari 
presentatie over voeding

Voor alle cursussen, workshops en lezingen:
www.cursusprojectloenen.nl of bel 232325

De Vreelandbode

Naast de kerstsamenzang van ‘ons eigen’ Sur-
sum Corda op 16 december en de kerstdien-
sten in de Grote Kerk is er ook buiten Vree-
land van alles te doen in kerst-sfeer. 

Zaterdag 18 december kunt u om 15.30 uur 
naar een Bach-kerstconcert in de Heilig Hart-
kerk in Maarssen of u loopt om 16 uur mee 
met een kerstwandeling door het park van 
Nyenrode in Breukelen. 

Vanaf eerste kerstdag tot 10 januari is Kasteel 
de Haar omgetoverd tot een kerst-sprookje. 
Dit prachtige kasteel is nog geen 20 minuten 
rijden vanaf Vreeland! 
Om wat te bewegen na de zware kerstdiners 
organiseert Waternet op 26 december om 
13.30 uur een frisse neuzenwandeling rond-
om de Waterleidingplas. In Slot Zuylen zijn 
28, 29 en 30 december sfeervolle eindejaars-
rondleidingen. Fijne kerstvakantie! 

Kerstuitjes in de buurt
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Kerstgedachte
Deze Vreelandbode staat voor een heel groot 
deel in het teken van kerst en de kerstgedachte. 
Waar denken jullie aan als je aan kerst denkt? 
Aan lekker eten of aan je familie? Of denk je 
aan vakantie en niet naar school of denk je 
aan vrede op aarde? Denk je aan kaarsjes en 
de kerstboom of denk je aan elkaar helpen en 
lief zijn voor elkaar? Of misschien denk je wel 
aan al deze dingen?

In deze kinderpost onder andere verhaaltjes, 
een gedicht, een strip en een tekening die te 
maken hebben met kerst.

Iemand geholpen
Actie Schoenmaatjes door Mia
Ik heb kinderen in arme landen geholpen met 
een schoenendoos en daar allemaal spulletjes 
in dat ze daar niet hebben. Dat doe ik elk jaar. 
Ik voel me daar goed bij.

Vriendin door Vita
Ik heb op mijn vorige school mijn vrien-
din Bodyl gesteund toen haar ouders gingen 
scheiden. Ik heb toen gezegd dat er ergere 
dingen op de wereld waren en dat ze bij mij 
mocht huilen! En ze zei dat ze blij was met mij 
als vriendin daar werd ik heel blij van. 

Kerstgedicht
Een witte kerst als in een droom,
De eekhoorns zitten al warm in de boom,
Alle ballen in de boom,
Is dat geen droom?
Elk jaar weer
Wat een feest weer,
Het verhaal over Jezus kennen we nu wel,
De Kerstman trekt hard aan de BEL,
Cadeautjes onder de boom,
Dat is een droom.
HET IS KERST!!!!

Van Julie en Loren

Cartoon van Gijs

Toch een vrolijke kerst
Het begon allemaal op een koude dag. Een-
hoorn werd wakker. Ze wilde wat nootjes uit 
de boom halen, maar eenhoorn kan niet meer 
klimmen. Eenhoorn was heel verdrietig. Een-
hoorn wilde heel graag naar beneden maar 
dat durfde ze niet ze was bang dat ze nog meer 
pijn kreeg. Na een tijdje viel ze naar beneden 
en eenhoorn had heel erg pijn en zag wat ster-
retjes. Na een paar uur kwam er een rendier 
langs. Rendier vroeg aan eenhoorn wat is er 
aan de hand met jou? Ik weet het niet meer zo 
goed, dat ik niet meer kon klimmen en niet 
meer uit de boom durfde. Rendier nam een-
hoorn mee naar de Kerstman. Rendier legde 
alles aan de Kerstman uit. De kerstengeltjes 
verbonden eenhoorntje. Eenhoorntje mocht 

kerst mee vieren met de Kerstman en zijn ren-
dieren en engeltjes. Zo was het toch een leuke 
kerst en eenhoorntje kon weer klimmen en 
was erg blij. 

Van Jade en Amy

Zie ginds komt de stoomboot

van groep 3

Interklaas 

Interklaas is een goed heiligman. Je kan Inter-
klaas herkennen aan zijn paarse keep en een 
paarse hoed met daarop een wiel. Interklaas is 
aanwezig geweest op de school CSV Ridderhof 
en heeft daar laten horen dat iedereen gelijk 
is. Ook heeft groep 7 een dans voorgedragen 
in de weekopening toen Interklaas aanwezig 
was. Op het liedje Interklaas e dansi. Er is ook 
een boek geschreven over Interklaas. het boek 
heet Interklaas e dansi. De schrijver van het 
boek heet Ronny Gorré. Samenwerking, ge-
lijkwaardigheid en eenheid is de boodschap 
die Interklaas wil meegeven. Het boek speelt 
zich af in Vreeland.

Anne Zeldenrijk en Joeke Morel, groep 7

Fijne kerst lieve kinderen
van Vreeland!

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

De KindDe Kind
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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.

derpost

Strip van Elisa, Fauwe & Isis

derpost
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De hoorspelen met het 
hoogste percentage 
Vreelandse acteurs!!!!

Voor Vreelanders speciale kortingen!

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

Voorstraat 21, Vreeland
tel: 237304

Dodaarslaan 10-14, 1241 XJ Kortenhoef
035 - 656 20 32, info@wijnkoperijdemeenthof.nl

www.wijnkoperijdemeenthof.nl

Dames - Herenkapsalon  

Wij wensen 
iedereen 

fijne feestdagen!

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

Breedstraat 1-3, Vreeland, telefoon 0294 - 230028

Na 2 jaar verbouwen is het grote gezin Beumer 
in het voorjaar van 2010 in ‘Oostbeek’, de witte 
monumentale boerderij aan de Kleizuwe, ko-
men wonen.
De verbouwing was een groot project, dat zij 
voor een groot deel zelf hebben uitgevoerd. 
Alhoewel Anna nog wel eens kleine, en soms 
grote, klusprojectjes tegenkomt, is de boerde-
rij een warm, gezellig en prachtig thuis gewor-
den. 
Anne-Eva (16) en Morris (15) wonen deels 
bij hun moeder in Amsterdam en deels in 
Vreeland. Beide gaan in Amsterdam naar 
school en hebben daar hun vrienden, sporten 
en feestjes. De rust en natuur in  Vreeland vin-
den deze pubers gelukkig heerlijk en ze wonen 
ook hier erg graag.
Klaas (45) is geboren in Oss. En groeide deels 
op in Nederland en deels in Indonesië en 
Amerika. Na zijn studie bedrijfseconomie in 
Groningen vertrok Klaas naar Amsterdam. 
Daar was hij jaren eigenaar van een kook-
school en in 2012 startte hij ‘The North Sea 
Jazz Club’ op het Westergasfabriekterrein. De 
club heeft al grote namen op het podium ge-
had zoals Jamie Cullum, Tony Joe White en 
Erykah Badu. 
Anna (36), geboren en getogen in Arnhem, 
kwam naar Amsterdam voor haar PABO stu-
die en leerde Klaas kennen in de tijd dat zij op 
een basisschool voor de klas stond. In 2008 
trouwden ze en, inmiddels hoogzwanger van 
Isa, verruilden ze in 2010 Amsterdam voor 

Vreeland. In Vreeland brengt Anna veel tijd 
door met haar gezin, familie, vriendinnen en 
werk in en om huis. Nu de jongste, Adam, ook 
bijna naar school gaat, is er meer ruimte om 
haar creatieve kant verder op te pakken. Anna 
bewerkt lampenkappen met zijden linten en 
maakt er nu af en toe één in opdracht. Vanaf 
volgend jaar, als Adam naar school gaat, wor-
den dat er hopelijk meer!
De zestienjarige Anne-Eva staat vol in het le-
ven en heeft het druk met school, vriendinnen, 
bootcamp en oppassen. Momenteel zit ze in 
haar eindexamenjaar van de HAVO en daarna 
wil ze graag naar Maastricht naar de hogere 
hotelschool. Anne-Eva staat er goed voor, dus 
dat komt wel goed!  
Morris zit in de 4e van het Gymnasium en heeft 
nog geen idee wat-ie wil worden. Hij heeft veel 
hobby’s en interesses. Zo weet hij bijzonder 
veel van voetbal, is hij muzikaal en kan hij best 
een beetje koken! Al jaren bakt Morris de eitjes 
voor de hele familie. Hij heeft er zelfs een heel 
keuze menu van gemaakt met opties zoals: met 
kaas, zonder spek en peper, maar wel met zout. 
Oftewel, nummer 17 van de kaart.  
Isa (6) gaat in Loenersloot naar de Montessori 
school en zit al in de middenbouw. Op school 
vindt Isa alles leuk en vindt ze het heerlijk dat 
ze leert lezen en schrijven. Adam (3) gaat naar 
de peuterspeelzaal en is vooral dol op spelen en 
zijn juffies. Ook Isa en Adam wonen met veel 
plezier in Oostbeek en hebben hun creativiteit 
ook in het huis mogen uiten......                  W.T.

“Aan de ontbijttafel bij Klaas, Anna, Anne-Eva, Morris, Isa en Adam”

Aan tafel bij....

Deze keer een dagelijkse gids voor de 
Kerstvakantie. Kijk op 19 december rond 
middernacht naar het zuiden en je zult daar 
het sterrenbeeld Orion zien. Dit sterrenbeeld 
ziet er uit als een flinke zandloper, met in het 
midden drie sterren op een rij die de gordel 
van Orion voorstellen. Linksboven in Orion 
zie je een heldere ster die duidelijk oranje van 
kleur is, rechtsonder een ster die diep blauw 
is. Onder de linker ster van de gordel kun je 
ook met het blote oog de Orionnevel zien, een 
grote gaswolk waarin nieuwe sterren en plane-
ten worden gevormd. Op 21 december begint 
de astronomische winter; de zon bereikt haar 
zuidelijkste positie aan de sterrenhemel. Vanaf 
nu worden de dagen weer langer en de nach-
ten weer korter. Op 24 december kun je ‘s och-
tends de planeet Jupiter zien. De maan staat 

dan hoog aan de zuidoostelijke hemel. Kijk je 
op 25 december na zonsondergang naar het 
westen, dan kun je daar de kerstster zien. Dit is
de planeet Venus die bijzonder helder aan 
de hemel staat en die de komende dagen als 
avondster aan de hemel blijft schitteren. Op 
29 december is het Nieuwe Maan. Een ideale 
avond om zonder storend maanlicht van de 
sterren te genieten. Op 30 december is in de 
ochtend tussen 07.00 en 07.30 uur Jupiter goed 
te zien, hoog aan de zuidelijke hemel. Jupiter 
staat in het sterrenbeeld Maagd. Op 31 decem-
ber, rond 18 uur, kun je laag in het zuidwesten 
de smalle sikkel van de toenemende maan zien. 
Venus staat weer aan de hemel te schitteren. 
Zes uur later vormt de hemel boven Vreeland
het decor voor het jaarlijkse oud-op-nieuw. 
Een goed nieuwjaar gewenst.                         H.L.

Hemel boven Vreeland
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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

www.kaashandeldevries.nl 

Bas (1980) is na een kleine twintig jaar weer 
terug in Vreeland. Hij vertrok als achttienja-
rige naar Amsterdam en woont sinds een paar 
maanden aan de Voorstraat met vriendin Co-
rine en dochter Coco. Zoon Moos is daar in ok-
tober geboren.

Bas groeide op op Slotzigt, die prachtige bui-
tenplaats aan het begin van de Boslaan. Hij 
vond het er aangenaam: “Achteraf bezien was 
het heel bijzonder om daar op te groeien. Er 
kwamen veel mensen over de vloer, mijn ou-
ders waren erg gastvrij en er werden ook altijd 
gedeeltes van het huis verhuurd.” Na zijn eind-
examen vertrok hij vrij snel naar Amsterdam. 
“Als kind wilde ik al striptekenaar worden en 
ik kreeg de mogelijkheid stage te lopen bij een 
3D animatie bedrijf in Amsterdam. Het was 
mijn eerste betaalde baantje en daardoor kon 
ik daar ook gaan wonen. Ik ben best wel een 
lastige puber geweest en het was goed voor mij 
om op eigen benen te staan.” In de acht jaar 
die volgden, werkte hij bij de Amsterdamse 
TV zender AT5 en volgde hij vakgerelateerde 
cursussen aan de Academie voor Fotografie 
en bij het College of Multimedia. Uiteindelijk 
had hij een eigen graphics afdeling die zich 
bezighield met de vormgeving van AT5. Ook 
leerde hij filmen en editen. In 2006 begon Bas 
voor zichzelf. Samen met Stijn Groenemeijer 
(eveneens oud-Vreelander) huurde hij een 
pandje in Amsterdam West. Ze hadden alle-
bei een eigen bedrijf en werkten veel samen. 
Allemaal vingeroefeningen voor het bedrijf 
dat Bas nu heeft: Bazzmedia. Hij maakt vele 
soorten films, van animatie tot bedrijfsfilm.

Achter het Rokin
Corine studeerde sociale wetenschappen in 
Amsterdam. Bas leerde haar kennen in een 
kledingwinkeltje annex kapsalon van gemeen-
schappelijke vrienden. Bas: “Het was achter het 
Rokin waar ik woonde. Zo’n gezellige hangplek 
met een bankje voor de deur. De vriendinnen 
van de kapsalon hadden een liefdadigheidspro-
ject opgezet: de zgn. knipbus voor kansarme 

jongeren (Barbers on the run). Bas onderhield 
de website en Corine was de voorzitter van de 
stichting. Maar Bas was druk en Corine had be-
dacht dat ze die website ook zelf wel up to date 
kon houden met een paar thuislessen van Bas. 
En zo kwam van het één het ander: anderhalf 
jaar later woonden ze samen.

Corine en Co
Ze kochten een appartement in de Van Wous-
traat, drie en vier hoog. Heel leuk maar niet 
handig met de kinderwens die ze hadden en 
die al snel in vervulling ging. Coco werd daar 
geboren en toen Corine niet lang daarna weer 
zwanger raakte, gingen ze op zoek naar iets 
groters buiten Amsterdam. Zijn vader gaf Bas 
het advies de tijd te nemen om een huis te ko-
pen. In de tussentijd kon het jonge gezin tij-
delijk op Slotzigt wonen. De moeder van Bas, 
Delphine, was al geruime tijd ernstig ziek. Ze 
vond het fijn haar kinderen wat meer in de 
buurt te hebben. Helaas verslechterde haar 
gezondheid dusdanig dat inwonen op Slotzigt 
geen optie meer was, maar de focus lag inmid-
dels wel op Vreeland. Ze wilden dicht bij de 
ouders van Bas in de buurt zijn. 

Een jaar om nooit te vergeten!
Ze hadden verwacht en gehoopt dat Delphine 
de geboorte van Moos nog mee zou kunnen 
maken maar dat was haar niet meer gegund. 
Bas kijkt terug op een bewogen jaar: “2016  be-
gon met een enorm dieptepunt in mijn leven: 
het overlijden van mijn moeder en eindigde 
met één van de hoogtepunten: de geboorte 
van Moos! Tussendoor zijn we verhuisd en 
met open armen ontvangen in Vreeland. We 
voelen ons hier (weer) helemaal thuis. Het is 
fijn om terug te zijn!”                                      R.B.

Ik kom terug!
Bas Swelheim

Dimo Goudsmit (13) helpt maar al te graag 
in de keuken, zeker met taarten bakken. Dat 
heeft hij van geen vreemde, want zijn moeder 
bakt de lekkerste taarten, als een professionele 
patissier. Dimo zit in het 2e jaar Havo/ Vwo op 
het Roland Holst College en speelt naast zijn 
drukke schoolleven en keukenassistentie ook 
nog eens hockey en golf. Hier het recept van 
zijn favoriete taart. 

Recept Banoffee taart:
1 pak bastogne koeken, 100 gr roomboter, 1 
blikje gecondenseerde melk, 250 ml slagroom, 
2 eetlepels suiker, 4 bananen, pure choco vlok-
ken, bakvorm 24cm (bekleed de bodem met 
bakpapier)

Bodem:
Verkruimel de koekjes en smelt de boter, dit 

mengen en verdelen 
over de taartvorm, 
goed aandrukken met 
de achterkant van een 
lepel.

Vulling:
Kook het blikje ge-
condenseerde melk 
3,5 uur in een pan 
waarbij het blikje 
volledig onder water 
staat (dat doe ik meestal de dag ervoor!). Er 
ontstaat door het koken een stevige donkere 
karamel. Verdeel de (afgekoelde!) karamel 
over taartbodem. Leg daarop plakjes banaan 
tot de karamel geheel bedekt is.
Klop de slagroom met de suiker tot een stevige 
crème en verdeel dit over de banaan. Tot slot 
versier je de taart met pure chocolade vlokken. 
Het geheel 3 uur in de koelkast laten opstijven 
en je taart is klaar!

Heel Vreeland bakt: 
Banoffeetaart van Dimo 
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door Connie Lohuis

Arie Boutkan

Schoonheidssalon Diane

Voor verschillende soorten schoonheidsbehandelingen.
Daarnaast voeren wij een uitgebreid assortiment 
schoonheidsproducten van het merk Webecos.

Op onze website kunt u terecht voor informatie, maar ook 
voor online afspraken maken en uiteraard onze webshop.

www.schoonheidssalondiane.nl

Kleizuwe 109a Vreeland
0623968804

JJP INTERIM & FINANCE
Qualifi ed in fi nancial processes

Komt u er niet uit of duizelt het u?
Zoekt u een betrokken persoon die voor u 
de puntjes op de i zet in de fi nanciële chaos?

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

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

12 december 2016

“Ik wens iedereen een geslaagd 2017”

Als ik vrijdagavond rond 8 uur naar Arie 
Boutkan rijd, is het hele dorp al sfeervol ver-
licht: wat een plaatje. Arie (61) en zijn vrouw 
Dana (54) ruimen de tafel af en schenken nog 
een wijntje in. We proosten en gaan aan de slag. 
Arie komt uit Eindhoven. “Ik ben een Philips-
kind. Mijn vader werkte er, net als mijn hele 
familie. De meesten hadden hoge posities.” 
Arie ging naar het gymnasium. Zijn droom 
was de Hogere Hotelschool, want hij wilde 
de horeca in. Thuis vonden ze de universiteit 
een beter idee, want dat was gebruikelijk in de 
familie. Arie: “Ik was een rebelse jongen en be-
sloot naar Nijenrode te gaan. Daar woonde ik 
twee jaar op de campus. Daarna ging ik in mi-
litaire dienst en in die tijd heb ik ook nog even 
rechten gestudeerd, maar ik ben niet verder 
gekomen dan mijn kandidaats. Talent genoeg, 
maar geen motivatie om het af te maken: de 
horeca trok nog altijd. In Valkenswaard heb ik 
nog een eigen restaurant gehad. Koken is nog 
steeds één van mijn hobby’s, net als hockey en 
tennis.”

Huiswerkbegeleiding 
Zo’n tien jaar verder - rond zijn 30e  - start Arie 
Study Company, eerst in Bussum, later ook in 
Breukelen en Vreeland. “Ik was inmiddels ge-
trouwd en woonde hier in de buurt. De horeca 
was veel te druk met een gezin, zeker met drie 
kleine kinderen. Een huiswerkbegeleidingsin-
stituut leek me beter. Nu, meer dan 30 jaar later 
is ‘Study Company’ uitgegroeid tot een begrip. 
We werken nu in het Dorpshuis en in Bussum. 
Mijn tweede vrouw Dana - Roemeense en van 
huis uit econome – werkt nu mee in het bedrijf. 
Er is veel animo: veel ouders werken allebei, 
maar kinderen worden thuis ook vaak afgeleid 
en krijgen teveel prikkels, of ze kunnen lastig 
plannen. En pubers blijven pubers, die liever 
niets van hun ouders aannemen.”

Van basisschool tot en met 6 VWO 
Kinderen van de basisschool tot 6 VWO – in-
clusief Latijn en Grieks – kunnen er terecht. 
Arie: “Het is veel meer één op één begeleiding 
dan vroeger. Dat komt ook door de opkomst 
van internet. Jongeren kunnen alles van het 

net halen, maar toch blijft er behoefte aan 
iemand die je de leerstof ook echt uitlegt. De 
lessen op de middelbare school worden ook 
anders ingevuld: kinderen krijgen 10 minuten 
uitleg en moeten de rest van de tijd zelf aan 
de slag. Ik ben ook geen voorstander van leer-
boeken op je laptop. Dat leert onrustig. In een 
echt boek blader je makkelijker terug. Internet 
is natuurlijk een fantastisch hulpmiddel, maar 
het vervangt geen boeken.”

Arie woont inmiddels al weer 36 jaar in 
Vreeland. Eerst ongeveer acht jaar op Slotzigt 
en later  aan de Vossenlaan. Vreeland is voor 
hem – en ook voor Dana – thuiskomen. Toch 
sluit Arie niet uit later terug te gaan naar 
Eindhoven: hij heeft er nog steeds familie en 
vrienden wonen. “Ik heb nog jaren een sei-
zoenkaart van PSV gehad en ga minstens 
eens per week die kant op.” Dana: “En we 
gaan zo’n twee keer per jaar naar mijn fami-
lie in Roemenië, naar Cluj, waar ik vandaan 
kom.” Arie en Dana organiseren ook reizen 
naar Roemenië. Arie: “Voor een groep vanaf 
6 mensen kunnen we het regelen. Er zijn al 
Vreelanders met ons meegegaan. Iedereen 
vindt Roemenië een eyeopener: zo mooi en 
interessant!”
Tot slot hebben we het nog even over de kin-
deren van Arie, over Anne (24), Pieter (25) en 
Gijs (29). Anne werkt in de werving en selectie; 
Pieter speelt in de band Roads to Roam en Gijs 
bouwt decors en werkt op het Mediapark. Arie: 
“De jongens wonen in Hilversum en Anne in 
Utrecht. Dus lekker in de buurt.” Dan vragen 
we nog of Arie een kerstgroet of nieuwjaars-
groet heeft voor de Vreelanders. Hij denkt 
even na en zegt dan met een big smile: “Ik wens 
alle jonge Vreelanders een ‘geslaagd’ 2017!” 
Arie geeft het stokje door aan Annabel Melles….

Tijdens de raadsvergadering van 20 december 
wordt de Cultuurhistorische waardenkaart 
vastgesteld. In deze digitale kaart zijn veel fa-
cetten van de rijke geschiedenis van Stichtse 
Vecht in acht thema’s terug te vinden. De the-
ma’s zijn: Water, wegen en dorpen, Cultuur-
landschap, Buitenplaatsen, Militair erfgoed, 
Groen erfgoed, Landschapstypologie, Date-
ring en Waardering. De kaart geeft een actu-

eel overzicht van alle waardevolle gebouwen 
en structuren die nog in het landschap en de 
dorpen aanwezig zijn en kan zo een handlei-
ding vormen voor het beheer van de huidige 
situatie en voor toekomstige ontwikkelingen. 
Maar de kaart kan u net zo goed inspireren op 
pad te gaan en u (nog meer) te verdiepen in uw 
directe omgeving. Zie www.stichtsevecht.nl > 
inwoners> nieuws. 

Cultuurhistorische waardenkaart ontwikkeld
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Op vrijdagavond 30 december draait de ame-
rikaanse film ‘Boychoir’ in het Filmhuis. Een 
‘feelgood’ film met in de hoofdrol Dustin Hof-
fman als een strenge dirigent van een koor op 
een jongensinternaat, waar de getalenteerde 
wees Stet terechtkomt Nadat hij zijn alleen-
staande moeder verliest, belandt de elfjarige 
Stet uit Texas op een muzikaal jongensinter-
naat in New Jersey. Volledig uit zijn element, 
bevindt de emotioneel beschadigde weesjon-
gen zich in een strijd tussen zijn eigen wil en 
die van zijn gemotiveerde en kritische koor-
leider Carvelle. Carvelle herkent echter een 
uniek talent in Stet en drijft hem tot het uiter-

ste van zijn muzi-
kale kunnen. Een 
talent is geboren...
De film wordt 
vertoond in het 
gebouw van de 
Vecht & Angstel 
Kerk, Rijksstraat-
weg 139 te Loenen 
aan de Vecht. In-
loop vanaf 19.30 
uur, de film start 
om 20.00 uur. De toegang is gratis, maar 
een bijdrage om de kosten te dekken wordt 
gewaardeerd. Na afloop is er een hapje en 
drankje. 

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

Tel.: 0294 237 068  www.fysiotherapievreeland.nl

Ik wens u fi jne feestdagen!
Nelly
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Elly Schot en Reinko Abels zorgen al jaren met 
hart en ziel voor de Grote Kerk. Samen met 
anderen regelen ze alle activiteiten en het on-
derhoud. We spreken elkaar aan het eind van 
de middag, in een lege kerk, terwijl het buiten 
langzaam donker wordt. 

Elly (63) woont sinds 1992 in Vreeland. Vanaf 
2009 is ze beheerder van de kerk. Dat betekent 
dat ze alle praktische zaken regelt rondom het 
gebruik en onderhoud van de kerk. Ze is het 
aanspreekpunt voor het organiseren van hu-
welijken, begrafenissen, concerten, lezingen 
en tentoonstellingen. De kerk is daarvoor te 
huur, en de activiteiten kunnen wel of niet ker-
kelijk zijn. Daarnaast regelt ze ook dat het on-
derhoud uitgevoerd wordt. Reinko (65) werd 
toen hij in 1984 in Vreeland kwam wonen 
direct lid van de kerkgemeente. Rond 1992 
werd hij hulpkoster. Die taak deelt hij met de 
drie andere hulpkosters: Wim van der Lee uit 
Kortenhoef, Fred Koenders uit Loenersloot en 
Gerbrandt Meijers. Hulpkosters begeleiden 
de diensten, regelen geluid en licht, en zorgen 
dat alles klaar staat, van stoelen tot een glaasje 
water. Ze zijn er ook als er extra activiteiten 
zijn. Sinds kort is Reinko ook bij het onder-
houd betrokken. “Bert de Haan heeft de laat-
ste jaren het dagelijkse onderhoud in de kerk 
gedaan. Hij was er bijna elke dag om lampen 
te vervangen, schoon te maken, stoelen te re-
pareren, Bert deed bijna alles. Helaas kan hij 
dat de laatste maanden niet, en heb ik dat van 
hem overgenomen.” 
Elly: “Er zijn nog veel meer mensen die mee-
werken, zoals de dames die de bloemen ver-
zorgen. De kerk wordt wekelijks door een vas-
te groep schoongemaakt, in de zomer wordt 
het gras gemaaid, en 2x per jaar wordt al het 
koper gepoetst en het hout in de was gezet.” 
Dat laatste is duidelijk te zien: zowel koper als 
hout zien er prachtig uit! Zoals de koperen 
doopboog uit 1644, te zien op de foto. 

December
December is altijd een drukke maand in de 
kerk. Natuurlijk komt er een kerstboom en 
wordt de verlichting binnen en buiten aange-
past. Reinko: “We zijn heel blij dat de school 
voor het eerst sinds jaren weer voor de kerst-
viering naar de kerk komt, dat wordt een 
feest!” Elly: “En dat Sursum Corda een optre-

den verzorgt op 16 december.” Beiden kijken 
ook uit naar de kerstnachtdienst. “Na afloop 
van de dienst is er glühwein, chocolademelk 
en kerstbrood in de kerk, dat is een heel mooie 
avond om samen te zijn.” 
Elly en Reinko besteden veel tijd aan de kerk, 
soms een paar dagen per week. Elly vertelt 
dat het af en toe behoorlijk hectisch kan zijn. 
Zo was er een keer een huwelijk gepland, en 
moest er op dezelfde dag een begrafenisdienst 
worden geregeld. “De begrafenisdienst was in 
de ochtend, daarna werd razendsnel de kerk 
aangekleed voor het huwelijk. Het is allemaal 
gelukt, maar het was heel hard werken met el-
kaar!” 

Groot onderhoud 
Begin september zijn voorzetramen geplaatst 
aan de noordkant van de kerk. Daarvoor is 
vier jaar gespaard door de bazarcommissie. 
Het plan is om uiteindelijk alle vensters van 
voorzetramen te voorzien, zodat de kerk ge-
makkelijker verwarmd kan worden. 
Komend voorjaar wordt groot onderhoud 
uitgevoerd. Het metselwerk wordt waar nodig 
gerepareerd, de zonnewijzer gerestaureerd en 
de plankiers op de toren worden vervangen. 
Hopelijk is alles dit voorjaar te realiseren, 
vooral de plankiers, zodat de torenblazers van 
muziekvereniging De Vecht veilig naar boven 
kunnen op Koningsdag!
De Grote Kerk is een prachtig gebouw met 
een rijke geschiedenis. Fijn dat zulke bevlo-
gen mensen als Elly en Reinko, samen met al 
hun medewerkers, zorgen dat dit gebouw in 
Vreeland in stand blijft!                                   M.S.

Met hart & ziel:
Elly Schot en Reinko Abels
“December 2016””

Filmhuis Loenen
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Maandag tot en met donderdag:

Broodaanbieding 
(wit, bruin, volkoren):

3 broden 5,50
4 broden 6,75
5 broden 7,95

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

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

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

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

interieur en exterieur van uw auto.

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

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

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

14 december 2016

Voor drukwerk dat 
communiceert

Nieuw Walden 6
1394 PB Nederhorst den Berg

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

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

Anita van rijn    TEL: 06-30064980

De drie heren van The WineNose onthulden 
hun bijzondere selectie wijnen aan de be-
zoekers van de Kerstmarkt. Wat gaat er toch 
schuil achter deze drie Vreelandse neuzen 
voor wijn? De Vreelandbode ging op onder-
zoek uit en ging ‘verlicht’ naar huis na een in-
spirerende avond met deze wijn-maffiosi. 

Mysterie
‘Serieuze wijnen’ vermeldt de mysterieuze ad-
vertentie die al enkele maanden op de voor-
pagina van de Vreelandbode prijkt. Verder 
alleen een verwijzing naar de Kerstmarkt en 
de facebookpagina. “Het begon eigenlijk als 
een grap”, zegt Geert Mol (42). “Ja maar ook 
uit onze gezamenlijke passie voor lekker eten 
en drinken”, voegt Roel van Dijk (54) toe. 
“En niet te vergeten omdat we het gewoon 
leuk vonden om op de Kerstmarkt samen een 
stand te bemannen”, benadrukt Nico Ypen-
burg (42). Ten huize van familie Mol worden 
de Coppola-wijnen, in zowel witte als rode 
varianten, in gulle proefglazen voorgezet. Dat 
smaakt naar meer. En ja, de wijnen kun je dus 
kopen, ook na de kerstmarkt! 

Maffia
‘Coppola’? Jazeker, van de befaamde filmpro-
ducer Francis Ford Coppola, bekend van zijn 
iconische maffia-films die in het Californische 

wijngebied deze gelijknamige ‘winery’ heeft 
opgericht. Roel, die voorheen in Ouderkerk 
a/d Amstel heeft gewoond, werd daar be-
vriend met Leo Gabel die in zijn slijterij o.a. de 
bijzondere wijnen van Coppola voert. Geert, 
Roel en Nico en gezinnen kennen elkaar via 
elkaar en wonen op loopafstand in Vreeland. 
Inmiddels smeden de mannen snode plannen 
en komt de ‘famiglia’ steeds vaker bij elkaar 
over de vloer…

Serieus
Opeens valt alles samen, en lijkt het heel lo-
gisch dat de WineNose’s naar dezelfde rich-
ting wijzen. Ieder uit zijn eigen expertise; 
Roel is vormgever en webdesigner, en bo-
vendien gymnastiekleraar. Hij is de link naar 
‘Coppola’. Geert werkt bij Facebook en Nico 
heeft met compagnon een beletteringsbedrijf. 
Samen kunnen ze het goed vinden en delen 
hun passie voor goede wijn en spijs. “Wat de 
toekomst ons gaat bieden zullen we nog zien, 
wij gaan door met onze fijne wijnen, gewoon 
omdat wij daar zelf ook blij van worden!”. 
Voor meer informatie en bestellingen kijk op 
facebook.com/thewinenose                   P.v.d.H.

Bedrijvigheid in Vreeland

The WineNose
Ter verlichting van het hoofd?  (18+)

Wat een heerlijke STERREN-avondjes en mid-
dagen waren er het afgelopen jaar! Op de ener-
gie en inzet van de junimaand in 2015 vierden 
we dit jaar wederom een heel jaar lang regel-
matig culturele activiteiten met onze dorpse 
STERREN. Samen met enthousiaste deelne-
mers en gevers vierden we Vreeland! 

Met gouwe ouwe culturele activiteiten zoals 
de Buitenschilderdag en het Floating Dinner 
maar ook met nieuwe: het varen met Vree-
landers op de vrouwe Cornelia en de Exempel 
over de Vecht, de lezing met Bep Besselse en 
de prachtige wandelingen onder leiding van 
Corinne Winnik en Katie de Haan door ons 
dorp. Zeker niet te vergeten de muziek en de 
poëzie, zoals de hartverwarmende trommel-
workshop van Peter Prommel en de vrijdag-
avond waarop Micha Hamel voorlas voor uit 
eigen werk. En dan hebben we net alweer de 
Expo achter de rug! U las het allemaal hier 
en op de site www.sterrenvanvreeland.nl. We 
willen iedereen danken voor deze co-creatie. 
In het bijzonder dank aan de Vreelandbode 
die STERREN zo’n spotlight geeft en het 
Dorpshuis, dat als hart voor STERREN steeds 

klaar staat. En we gaan door! Sterren van 
Vreeland is nu een heuse stichting met als 
doel om samen met dorpsgenoten prachtige 
ideeën in mooie verbindende culturele acti-
viteiten om te zetten. Het komende jaar be-
gint alweer goed met speciale aandacht voor 
het Dorpshuis en met een werelds eten - een 
klein initiatief met een kennismaking voor 
nieuwe Vreelanders - door samen te koken. 
En natuurlijk ben je van harte uitgenodigd 
weer mee te doen! Dan maken we samen het 
Jaarprogramma voor Sterren 2017! Noteer je 
alvast 16 januari om 20.00 uur in het Dorps-
huis?

Heerlijke STERREN avondjes...

Het vriest nog niet dat het kraakt, maar schaats-
liefhebbers kunnen in de buurt toch hun hart 
ophalen. In zowel Nederhorst den Berg als in 
Maarssen zijn twee prachtige kunstijsbanen. 
Er is een uitgebreid programma met onder 
meer vrij schaatsen, curling, discoschaatsen 

en borreluurtjes. De baan van Nederhorst 
staat bij de sporthal aan de Blijklaan en die 
van Maarssen staat in het park van Goude-
stein aan de Diependaalsedijk. 
Meer informatie: www.nederhorstonice.nl en 
www.maarssenonice.nl. 

Schaatsen in de buurt
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Tijdelijk moeilijk bereikbaar!!!
Ivm renovatie van de “Van Leerbrug”

Geen probleem
Dan komen wij toch naar u toe!!!!!

Geef uw bestelling op via
dagwinkelhageman@live.nl

www.vreeland.lekkermakkelijk.nl
of gewoon via de telefoon

0294-231514

De boodschappen worden dan gewoon
GRATIS thuisbezorgd.

Volg ons op facebook

Voor extra aanbiedingen
 Dagwinkel Aloys Hageman

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

december  2016 15 

Dieuwer Elema
Jan van Dieststraat 1
3633 CL Vreeland
info@dieuwerelema.nl
www.creatievetherapiedieuwerelema.nl

Praktijk voor 
Creatieve Therapie Vreeland

Deze prent uit 1791 komt uit het boek ‘De 
Vechtstroom van Utrecht tot Muiden’. Een 
prachtig boekwerk met 100 prenten van de 
Vecht, de buitenplaatsen, kastelen en dorpen, 
voorafgegaan door een lang lofdicht op onze 
prachtige rivier en omgeving. De prenten –
van de hand van Abraham Rademaker- wa-
ren al in 1719 verschenen in het boekwerk ‘de 
Zegepraalende Vecht’. 
Bijgaande prent van Vreeland is te zien in een 
kalender die net is uitgekomen met 12 van 
deze prenten erin opgenomen. Zoals u ziet is 
Vreeland te vinden in de augustusmaand en 
Vreeland wordt door de dichter Claas Bruin  
als volgt bezongen:

“Vermaak’lijk Vreeland, leer mij denken
Aan ’t Vredeland van hooger staat
Daar ’t oorlog ooit de rust zal krenken

Een vaste stad, die nooit vergaat
Daar d’engelenrei met vredekronen
Versiert, van twist nog wraakzucht weet
Een stad, daar niemand in zal wonen 
Dan zulken, die in vreugd en leed
Standvastig, steeds met hert en zinnen
De vrede en heiligheid beminnen.”

Het beeld van Vreeland verschilt enigszins 
van het beeld dat we nu zien: zo bestaat het 
poortgebouw links niet meer en is het brug-
getje waar de oude Vechtarm de begin 15de 
eeuw gegraven Vecht instroomt vervangen 
door een ondergrondse duiker. Het jaagpad is 
gelukkig nog gebleven. Op de prent zien we 
een paard lopen dat een boot voorttrekt. De 
ruiter te paard heet ‘jager’, vandaar de naam 
van het pad. Er was toen geen enkele begroei-
ing langs de oever, anders zou het touw van 
de trekschuit vastlopen. De boot op de voor-
grond laat zien dat men zich ook wel met roei-
riemen voortbewoog over het water. Halver-
wege het jaagpad is een windmolentje te zien 
in een tuin. Wat zou die hebben aangedreven? 
Let ook eens op de geknielde vrouw linksvoor: 
zij doet de was op een zogenaamde ‘wasstoep’ 
die boven het water is gemaakt. Op een prent 
uit 1749 is te zien dat deze eenvoudige steiger/
stoep toen vervangen was door een deftige 
houten waterbank, een soort bordes boven 
het water met aan drie kanten houten wanden 
waarin men kon vissen of gasten kon opwach-
ten. Het poortgebouw was toen ook vervan-
gen door een theekoepel, een voorganger van 
de huidige koepel.                                             J.J.

De kalender kost € 13,95 en is te bestellen via 
info@muldershouse.nl. Leuk kerstcadeau!

Vreeland Vroeger...

Dorpsgezicht

Vreeland Vroeger...

...en Nu

Kunst aan de Dijk viert het nieuwe jaar vie-
ren we op 12 januari met een optreden van 
niemand  minder dan Benjamin Herman & 
The Robin Nolan Trio. Dat belooft prachtig 
te worden want de diepe melancholieke toon 
van de saxofoon van Herman levert een fraai 
samenspel met de gypsy jazz gitaren van Ro-
bin en zijn broer Kevin Nolan en de diepe 
contrabas van Arnoud van den Berg. Hele-
maal in de sfeer van Django Reinhardts Hot 
Club de Paris uit de jaren veertig, namen ze 
een kort album op Swing the Paris. ‘Een feest-
je’ noemde de pers deze opnames die boven-
dien genomineerd werden voor een Edison in 
de categorie Jazz World. We verheugen ons 
op uw komst en deze swingende gipsy jazz 
night in Kortenhoef. www.kunstaandewijk.nl.

Nieuwjaarsconcert 
Kunst aan de Dijk
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12 januari 2017   |   20:15 uur   |   het Oude Kerkje in Kortenhoef 

Kaarten kopen: www.kunstaandedijk.nl

Benjamin Herman en The Robin Nolan Trio
Nieuwjaarsconcert

Met dank aan:

foto: Jonathan Herman
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Wat was het weer een geweldig feest, de in-
tocht van Sinterklaas. De zon scheen en 
Duinkerken was bevolkt met heel veel blije 
kinderen en hun ouders. Sint en al zijn pieten 
kwam zoals ieder jaar op de mooi versierde 

Vrouwe Cornelia aan. Na 
het welkom door wethou-
der Pieter de Groene gin-
gen de kinderen in optocht 
naar het Dorpshuis waar 
ze de goedheiligman een 
handje konden geven en 
konden horen of ze wel of 
niet in het grote boek ston-
den! Er was warme choco-
mel bij De Nederlanden en 
na afl oop was er bij Noord 

Brabant, Lokaal Zuid en het Dorpshuis 
mogelijkheid voor een feestelijk sint-
diner. Sint kwam een paar weken la-
ter, op zijn eigen verjaardag, ook nog 
naar de CSV Ridderhof voor een vro-
lijke ontvangst. Zo was het weer een 
Sintviering om nooit te vergeten. 

16 december 2016

Intocht Sinterklaas

Dat de Vecht weer een stuk schoner is bewijst 
deze reuze snoek die onlangs ter hoogte van 
molen De Ruiter gevangen werd door een fer-
vent visser. De vis was 1.05 m. lang en woog 
12 kilo! Vanzelfsprekend is de snoek na het 
nemen van de foto direct weer vrijgelaten. Hij 
zwom vrolijk weer verder.

Reuzesnoek gevangen

Maandag 12 december bezochten 12 der-
dejaars studenten van Saxion Hogeschool 
Deventer het Sperwerveld in Vreeland. Ze de-
den op het veld praktijkervaring op voor hun 
studie Archeologie door verschillende weer-
standsmetingen uit te voeren op het voorma-
lig kasteelterrein en zo de restanten van kasteel 
Vredelant in kaart te brengen. Begeleider van 
het project is Joep Orbrons van ArcheoPro, 
die de afgelopen maand in opdracht van de 
gemeente archeologisch onderzoek heeft ver-
richt vanwege de plannen om van een deel 
van het Sperwerveld parkeerplaatsen te ma-
ken. “Het hele terrein is al ingemeten maar er 

zijn natuurlijk nog altijd details waar we aan 
kunnen werken. En dat wil ik met studenten 
oppakken”, aldus Orbons. Meer hierover in de 
volgende Vreelandbode. 

Studenten onderzoeken kasteelrestanten

Het bestuur van de bedrijfsvereniging Onder-
nemend Vreeland doet een dringende oproep 
aan nieuwe organisatoren voor het komende 
dorpsfeest. Er zijn al wat oproepen gedaan 
maar tot nu toe heeft niemand gereageerd. 

“Het kan toch niet zo zijn dat ons mooie 
dorpsfeest op sterven na dood is?”, zegt Ca-
roline Berends, secretaris van de bedrijfsver-
eniging. “Wij zouden graag zien dat het feest 
volgend jaar een nieuwe invulling krijgt. De 

oude garde heeft 
het jarenlang 
heel goed ge-
daan maar het 
is tijd voor vers 
bloed! Dus heb 
je leuke ideeën 
en wat uurtjes over, meld je dan aan en maak 
je dorpsgenoten blij.”  Er is een (bescheiden) 
vergoeding beschikbaar voor de nieuwe orga-
nisatie. Meer info via Caroline@nederlanden.

Dringende oproep: 
Geen dorpsfeest in 2017?

Foto Mieke Hoek

Foto Mieke Hoek

Foto Jan Willem Jonker


