
Het tweede weekend van december werd Ne-

derland bedekt onder een dikke laag sneeuw. 

Ons altijd al zo pittoreske Vreeland werd om-

getoverd in één grote, werkelijk schitterende 

ansichtkaart. 

Sneeuwpoppen werden gebouwd, lange wan-

delingen en fraaie foto’s werden gemaakt. 

Maar de enorme sneeuwval had ook zijn keer-

zijden voor de verkeersveiligheid. De strooi-

wagens en schuifmachines konden de bergen 

sneeuw niet aan en op veel plekken zijn da-

genlang de wegen in de dorpskern slecht be-

rijdbaar gebleven. De bakken strooizout die 

van oudsher bij de Van Leerbrug en kleinere 

bruggetjes stonden waren ook verdwenen. 

“Wegens vandalisme”, was de reactie van de 

gemeente. Dit schoot veel Vreelanders in het 

verkeerde keelgat, want de Van Leerbrug was 

werkelijk niet te nemen, zeker voor mensen 

die minder stevig ter been waren. Intussen 

nam een dorpsgenoot het goede voorbeeld 

en schepte de platgetrapte sneeuw van de 

brug. (zie foto) Na vele klachten naar de ge-

meente (dit kan o.a. via een app naar num-

mer 0613534589) zijn enkele dagen later weer 

de vertrouwde zoutbakken geplaatst. Met de 

strenge winter die voor de boeg ligt (heeft u 

de column van onze astrofysicus Harold Lin-

nartz over zonnevlekken vorige maand gele-

zen?) wordt zo een steentje aan de verkeers-

veiligheid bijgedragen. 

Van de redactie
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Héél Vreeland wordt verlicht in deze donkere dagen voor de kerst. 

De straten in de dorpskern en de grote kerstboom bij de brug zijn 

weer voorzien van feestelijke verlichting. In de huizen, horeca en bij 

bedrijven branden de kaarsjes al weer in fraai opgetuigde kerstbo-

men. Ook deze Vreelandbode staat in het kader van licht. Zo werpen 

we een nieuw licht op huize Schoonoord en blikken we terug op een 

prachtige Kerstmarkt. Maar er zijn nog veel meer lichtpuntjes; zo-

als het duurzame licht van Sander Bongers, de kaarsjes van Lieke en 

trouwe kaashandelaar Erik de Vries op de donderdagochtendmarkt. 

We varen met Lodewijk en Joke van Monsjou mee naar de lichtstad 

Parijs en Nelly van het Dorpshuis bericht in de rubriek ‘Dorpsgeno-

ten’ dat het op dit moment gelukkig goed met haar gaat. Voor wie 

na de inkopen op de kerstmarkt nog lokaal wil shoppen een aantal 

goede tips.

Zoals ieder jaar zal er op 1 januari a.s. om 14.00 

uur weer de traditionele nieuwjaarsduik zijn. 

De organisatie is in handen van de IJsclub 

Voorwaarts Vreeland. De helden en heldin-

nen zullen wederom met ontzag gadegesla-

gen worden door een groot aantal bewonde-

raars die vanaf de van Leerbrug en de kade 

niets willen missen. Unox zal weer zorgen 

voor heerlijke erwtensoep met worst en wol-

len mutsen. Lodewijk van Monsjou zal zijn 

Vrouwe Cornelia aanleggen en zijn kombuis 

ter beschikking stellen voor het opwarmen 

van de erwtensoep. Er zal naast de erwtensoep 

ook warme glühwein en chocolademelk zijn. 

Gratis voor de duikers. Eén euro voor de be-

wonderaars. Tot nieuwjaarsdag! Uw IJsclub

Nieuwjaarsduik

Winter wonderland:
sneeuwpret of ijsverdriet?

Als paddenstoelen uit de grond...
De bouw van de twaalf nieu-

we huizen op het voormalige 

CSV-terrein vordert gestaag. 

In een paar dagen tijd ston-

den de ‘karkassen’ al en zaten 

de daken erop. Zo verander-

de een kaal stuk grond in no-

time in een nieuw wijkje. Alle 

huizen op dit toekomstige 

‘Lion Cachethof’ waren al in 

no-time vergeven.

En voor wie het allemaal téveel wordt: 

een ‘licht’ kerstmenu met recepten 

waarbij alle ingrediënten gewoon bij 

onze Dagwinkel verkrijgbaar zijn. 

Fijne dagen en...Vreeland op aarde!
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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 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.: 06 20615919 b.g.g. 0900 1515 Thera van Erp
www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl
Verloskundige praktijk Kortenhoef e.o.
tel. 035 6566333 M. Boomars & A. Onvlee
www.verloskundigekortenhoef.nl
Welzijn Stichtse Vecht
Doude van Troostwijkplein 55
3632 BC  Loenen a/d Vecht, tel.: (0346)-290710
e-mail: m.boot@welzijnsv.nl  
www.welzijnstichtsevecht.nl
Kwadraad Maatschappelijk Werk
tel.: 088 900 4000 
Angstel 138, 3621WC Breukelen
Careyn Thuiszorg
Wijkteam Loenen/Vreeland
Fetha 3a, 3633 CT Vreeland tel.: 06-18880183
Zorggroep Vechtstreek - ‘t Kampje
Driehovenlaan 2, 3632 BK Loenen a/d Vecht 
Tel. zorgbemiddeling: 0800-2200029
Dierenartsenpraktijk Loenen  
Spinnerie 2, 3632 ET Loenen
tel.: 231315
Dorpsraad Vreeland 
p/a Heleen Kouwenhoven, Klapstraat 3, 3633 
BH, Vreeland, info@dorpsraadvreeland.nl
www.dorpsraadvreeland.nl
Dorpshuis Vreeland 
tel.: 0294-234 750
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. 06 - 20 61 59 19

b.g.g. 0900 - 1515

Spreekuur volgens afspraak

Agenda
22 dec.-

7 jan. Kerstvakantie CSV Ridderhof

24 dec. Kerst nachtdienst, 

 Grote Kerk, 22.00 uur

25 dec. Eerste Kerstdag

25 dec. Kindje Wiegen, Ludgeruskerk

 Loenen, 11.15 uur

1 jan. Nieuwjaarsduik, 14.00 uur, 

 Van Leerbrug

2 jan.  Buurtkamer, Dorpshuis, 10.00 uur

3 jan. Aan Tafel, Studio Idee, 

 (‘t Kampje), 17.30 uur

8 jan. Bingo, Dorpshuis, 14.00 uur

9 jan. Buurtkamer, Dorpshuis, 10.00 uur
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Alle diensten aanvang 10.00 uur

24 dec. ds. Ritzema

24 dec.   22 uur dhr. Boers kerstnachtdienst  

25 dec. ds. van Leeuwen

31 dec.   ds. van Dijk

1 jan. Nieuwjaar, geen kerkdienst

7 jan.  ds. Zijlstra

14 jan.  pastor Fred Flantua

Kerkdiensten

Gevonden op dinsdag 28-11 in de Vre-

delantstraat t.h.v. nr 18: een fietssleutel van 

het merk AXA. Er zit geen sleutelhanger 

aan. Hij is op te halen op nr 22.

Vechtzooitje

De Alambertskade zal binnenkort enige tijd 

geheel worden afgesloten in verband met 

de kap van 150 essen die wegens ziekte en 

afbrekende takken een gevaar vormen voor 

fietsers en wandelaars. Periode en duur han-

gen af van de weersomstandigheden. 

De Vreelandbode

Afsluiting 



 Smederij NIESSEN
• SIERSMEEDWERK
• BUITENLANTAARNS
• LAS- EN REPARATIEWERK

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

De lijstenspecialist van klassiek tot modern

Restauratie en verkoop van schilderijen, lijsten en grafiek.

Leverancier van ophangsystemen.

Antieke en nieuwe prenten van o.a. de Vechtstreek

Advies aan huis is mogelijk.

Vlietlaan 76, 1404 CE Bussum, tel. 035 - 693 30 69

na 19.00 uur: 06 134 60 394

De Werf 4- , Loenen a/d Vecht, 0294 - 23 22 40
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B&B “Jan” in Vreeland
Exclusieve overnachting in het hartje van Vreeland

    twee 2-persoonkamers met eigen badkamer.
Monique Bruins 06 - 4831 9590

Check onze facebook pagina en www.bedandbreakfast.nl
  

Het was weer ouderwets gezellig en vrolijk 

toen Sinterklaas in Vreeland aankwam op 25 

november, varend met al zijn pieten op de 

Vrouwe Cornelia. Sint kon eerst de brug niet 

door omdat deze kapot was, maar gelukkig 

kwam de Sint-klusbus en later ook de brug-

wachter en kon de pakjesboot uiteindelijk toch 

aanmeren voor De Nederlanden. 

Het nieuwe fusie-orkest van Vreeland en Loe-

nen, OrveO, speelde mooie sinterklaasliedjes 

en de trommelaars brachten er goed de sfeer 

in. Burgemeester Witteman en Kinderbur-

gemeester Mijke Moons wachtten de Sint op 

en begeleidden hem dwars door de honder-

den kinderen en hun (groot)ouders naar het 

Dorpshuis. Daar kon iedereen de Sint een 

handje geven en een presentje en natuurlijk 

pepernoten kreeg. Ondertussen gingen veel 

Pieten op huisbezoek bij oudere Vreelanders, 

die het heerlijk vonden zo onverwachte vro-

lijke gasten te krijgen. 

Geweldige Sinterklaasintocht

Voor deze kersteditie van de Vreelandbode be-

lichten wij de Vreelandse Lieke van Dijk en haar 

product LUNEdot. Een stijlvolle kaarsenhouder 

met het uiterlijk van een kaars die nooit lijkt op 

te branden. Hoe werkt dat dan? 

Heel eenvoudig! De kaars gaat met een veer in 

een huls in de vorm van een kaars. Die huls 

kan weer met een magneetje op een plaatje 

bevestigd worden, waardoor het geheel eruit 

ziet als een ouderwets kerkkaarsje. De veer zit 

binnenin helemaal opgepropt en vouwt zich, 

naarmate de kaars opbrandt, steeds meer uit 

waardoor het vlammetje bovenin blijft. Hier-

door lijkt het alsof de kaars nooit opbrandt. 

Bedenker van dit technische hoogstandje 

met stijlvolle uitstraling is Lieke van Dijk. Zij 

speelde al jaren met dit idee, maar moest ook 

gewoon werken om de kost te verdienen. Dus 

kwam het er aanvankelijk niet van om haar 

ontwerp ook daadwerkelijk in productie te 

brengen. Haar werk in de advocatuur begon 

haar echter steeds meer tegen te staan. Ze 

wilde graag verder met ontwerpen en echt iets 

maken: ‘iets waar je moeite voor moet doen, 

iets wat echt van jou is.’ Dus besloot ze 2 jaar 

terug toch de sprong te wagen en liet een serie 

kaarsenhouders produceren in allerlei aan-

sprekende kleuren.

De introductie van LUNEdot was in februari 

2016 op showUP in Expo Haarlemmermeer. 

En daarna ging het snel. Lieke zette haar be-

scheidenheid opzij en trok erop uit. “Daarbij 

legden de mondelinge vaardigheden die ik had 

opgedaan in de advocatuur mij bepaald geen 

windeieren.” Al gauw werd haar product op 

de Dutch Design Week opgepikt door haar 

idool en trendwatcher Rosanna Orlandi. En 

toen gingen ook de deuren naar het buitenland 

open. Zo is LUNEdot inmiddels te koop in on-

der meer Milaan, Duitsland en Scandinavië. 

Aanvankelijk als ‘leuk cadeautje’, maar dank-

zij een goede positionering door Lieke zelf, nu 

ook meer en meer als luxe Design artikel. Op 

de vraag wat haar voornemens zijn voor 2018, 

antwoordt Lieke lachend: “Nog meer kaarsen 

verkopen natuurlijk! Maar ook meer surfen in 

het door ons zo geliefde Marokko.” 

LUNEdot: ouderwets kerkkaarsje
in een nieuw jasje

De Vreelandbode

Omgekeerd afval inzamelen uitgesteld
Het omgekeerd inzamelen van afval in de ge-

meente Stichtse Vecht wordt uitgesteld. Er wor-

den in 2017, zoals eerder gemeld, in ieder geval 

geen ondergrondse containers in Vreeland ge-

plaatst, zo meldt de gemeente.

Op 19 december vergaderde de gemeenteraad 

over de kwestie. Net na het drukken van deze 

editie, dus de uitkomst van het debat kunt u 

via de website lezen. Er is een motie ingediend 

over dit onderwerp waarin de financiële en 

de beoogde milieu-voordelen van het project 

worden betwijfeld. De motie komt van Lokaal 

Liberaal, en in de motie wordt een pleidooi ge-

houden voor nascheiden van het afval in plaats 

van omgekeerd inzamelen. Deze methode zou 

beter zijn voor het milieu en uiteindelijk ook 

goedkoper zijn, zo stelt Lokaal Liberaal. Ove-

rigens zal ook aan het nu stopzetten van het 

project een flink prijskaartje hangen. Of het 

omgekeerd inzamelen überhaupt nog zal wor-

den voortgezet in 2018, is nu niet in te schatten, 

zegt een gemeentewoordvoerder. “Zeker niet 

met het oog op de komende raadsverkiezingen 

in maart 2018”.  Wordt vervolgd.



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

Openingstijden 
Wo - do - vrij 09.00 -16.00

Zaterdag 09.00 -13.00
Maandag - dinsdag gesloten

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

4  december 2017

Wij wensen iedereen 
  fijne feestdagen!

Lokaal zuid is van 31-12  
   t/m 3-1 gesloten

Sinds jaar en dag is het een komen 

en gaan op de donderdagmarkt aan 

de Feta. Diverse viskramen wis-

selden elkaar af, dan was er even 

een bloemenstal en de week erop 

was die met de noorderzon ver-

trokken. Sinds kort zitten we weer 

zonder verse vis of gebakken kib-

beling en staat er een frietkraam. 

Maar er is ook een vast lichtpuntje, 

want met Kaashandel De Vries uit 

Stolwijk is het altijd nog een beetje 

‘markt’ in Vreeland!

Weer of geen weer, Erik de Vries 

(52) parkeert al 23 jaar lang zijn 

wagen in de ochtend op het ‘markt-

terrein’ op de Feta. Uitgerekend op 

een uitermate natte en stormach-

tige donderdagochtend vertelt hij 

ons het verhaal achter zijn kazen. Letterlijk, 

want vriendelijk als hij is mag ik voor deze ge-

legenheid hoog en droog in de wagen en krijg 

zelfs warme koffie. Het valt op dat kaasmin-

nend Vreeland zelfs het barre weer trotseert 

om naar de kraam te komen. Het assortiment 

is dan ook enorm groot met talloze binnen- 

en buitenlandse kazen voor op brood of bij 

de borrel. Maar Erik verkoopt ook kaasfon-

due, verse buffelmozarella, haloumi, eieren en 

toastjes. Bovendien staat hij altijd klaar voor 

een gezellig praatje en valt er van alles te proe-

ven. “Zoals mijn ongelabelde Noordhollandse 

Beemster, dat is echt het neusje van de zalm 

onder de boerenkazen.”

Continue rooster
Volgens Erik heeft het continue rooster van 

C.S.V. de vorige visboer de das om gedaan. In 

de lunchpauze van de schoolgaande kinderen 

gingen daar enorme bergen versgebakken kib-

beling over de toonbank. “Ik heb hier geluk-

kig geen last van. Een dynamische Vreelandse 

klantenkring, jonger en ouder, weet me blijk-

baar goed te vinden.” Toch is dit iets om over 

na te denken, want het zou dus ook zomaar 

kunnen dat de Dagwinkel ook ‘last’ heeft van 

het continue rooster? Misschien moeten we 

het Aloys eens vragen…

Van alle markten thuis
Erik is net als zijn opa en vader kaashandelaar. 

Hij is drie dagen per week actief in de handel 

maar staat ook drie dagen op diverse markten. 

De beperkte vrije tijd die hij overhoudt spen-

deert hij het liefst met zijn gezin: vrouw Anita, 

dochter Lisa (23) en zoon Stan (18). Maar ook 

staat hij op de planken. Jawel, in het Dorpshuis 

van Stolwijk worden twee keer per jaar toneel-

voorstellingen gegeven waar al een half jaar 

van tevoren wordt begonnen met repeteren. 

Dit jaar heeft Erik de grootste rol uit zijn car-

rière; in een dubbel uitverkochte zaal speelt hij 

Dr. Bonney in het befaamde stuk “Het zit in 

de familie” van Ray Cooney. Ook staat Erik 

één keer per jaar op de latten, met zijn gezin 

op wintersport. “De enige vakantie waarmee 

wij de kinderen nog kunnen verleiden met ons 

mee te gaan.”

Drie generaties Kaashandel De Vries
Terwijl oma De Vries in de jaren ’30 de scepter 

zwaaide over de kruidenierswinkel in Stolwijk, 

ging opa met zijn waren bij de lokale boeren 

langs. Ja, laat de hedendaagse supermarktke-

tens maar denken dat ze het wiel hebben uitge-

vonden met hun thuisbezorgservice! Opa sleet 

op zijn routes niet alleen zijn eigen waren maar 

kwam ook regelmatig terug met partijen ka-

zen die de lokale boeren in en rondom Stolwijk 

maakten. Overigens wordt daar nog altijd veel 

ambachtelijke kaas gemaakt; Stolwijk ligt im-

mers niet ver van de wereldberoemde ‘kaas-

stad’ Gouda. In de loop van de jaren breidde 

het assortiment kaas zich dusdanig uit dat opa 

Gert in 1939 een kaasopslag in de tuin bouwde. 

Het hele verhaal over deze mooie familiege-

schiedenis en hoe Erik uiteindelijk het stokje 

van vader Cor overnam is te lezen op de web-

site: www.kaashandeldevriesbv.nl. 

Reuzetrots
Erik is met recht reuzetrots op het pand in 

Stolwijk met een opslagcapaciteit van bijna 

200 ton en vooral op zijn gloednieuwe luxe 

marktwagen. “Deze wagen is in feite mijn pen-

sioen. Ik pieker er dan niet over om hier weg 

te gaan, mij blijf je gewoon iedere donderdag 

hier in Vreeland zien!” Gelukkig maar, toch?

P.v.d.H.

Bedrijvigheid in Vreeland
Kaashandelaar Erik de Vries
Hét vaste lichtpuntje op Vreelandse donderdagmarkt.

Monument 
in

 Monument in
hét restauratie adviesbureau

Breedstraat 17
3633 AX Vreeland

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

 
 

De EHBO afdeling Vreeland start in januari 

met een cursus Basis Eerste Hulp, inclusief 

hartreanimatie met AED-bediening, verband-

leer en kinder EHBO. Het gaat om 13 woens-

dagavonden (incl. examen) van 20-22 uur in 

het Dorpshuis. Kijk op www.ehbo-vreeland.

nl voor meer informatie en een aanmeldings-

formulier. Belt u liever? Neem dan contact 

op met Henk Griffioen, 231846 of Elly Schot, 

234508. Aanmelden kan tot 1 januari. 

EHBO cursus Vreeland start in januari

De Vreelandbode
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PRIVATE DINING

Voor zakelijke bijeenkomsten, privé lunches of diners maar 

ook een 21 diner of welke festiviteit dan ook is onze private 

dining ruimte met eigen terras op het zuiden uitermate ge-

schikt. Gasten kunnen gratis parkeren en gebruik maken van 

ons WIFI netwerk. De zaal is beschikbaar tot 40 personen.

DE LOUNGE

Onze lounge is een gezellige plek voor een aangeklede borrel 

of een goede koffie. Steeds meer gasten gebruiken het ook 

als werkplek! Er is ook een kleine lunchmogelijkheid: een 

vis-, vlees- of vegetarische maaltijdsalade.

Openingstijden: Maandag gesloten

Dinsdag tot en met vrijdag & zondag vanaf 11.00 - 24.00u

Zaterdag vanaf 12.00 - 24.00u

Met een culinaire groet, 
De Nederlanden     

Wilco & Caroline Berends 
Tel. 0294 23 23 26 www.nederlanden.nl

Donderdagavond 30 november verzamelden 

zich een man of vijfentwintig in het Dorps-

huis voor de Algemene Leden Vergadering van 

de IJsclub. Het werd een geanimeerde verga-

dering. Natuurlijk stak een aantal leden niet 

onder stoelen of banken dat ze maar weinig 

waardering konden opbrengen voor het be-

sluit van de heren Driessen om niet langer te 

willen samenwerken met de ijsclub. Maar er 

was natuurlijk ook waardering en dank voor 

de jaren dat het wel mogelijk is geweest dat 

de ijsbaan hier was. En, de ijsbaan blijft  ook, 

alleen niet meer in samenwerking met de IJs-

club.   

Maar dat dit het einde van de IJsclub zou be-

tekenen, daar kon geen sprake van zijn, daar 

was iedereen het over eens. En ook dat het 

onze verantwoordelijkheid als ijsclub is om te 

zorgen dat iedereen in Vreeland kan schaat-

sen. Het bestuur had een zestal mogelijke toe-

komstscenario’s geschetst, waarvan er twee 

serieus zullen worden bestudeerd: een nieuwe 

locatie voor een ‘serieuze’ eigen ijsbaan, en 

een ‘snelle’ kinderijsbaan waarop de jeugd al 

kan schaatsen als het maar een paar dagen 

gevroren heeft. De leden kwamen al snel met 

suggesties voor mogelijke locaties.

Het zal nog wel wat voeten in de aarde – lees: 

overleg met de gemeente, met de KNSB en 

met grondeigenaren – hebben voordat deze 

plannen gerealiseerd kunnen zijn. We gaan 

aan de slag! 

Schaatsen met De 5 dorpen
Wie zijn kinderen graag wil leren schaatsen 

kan zich ook aanmelden bij schaatsvereniging 

De 5 dorpen, waar ook Vreeland deel van uit-

maakt. De vereniging heeft als doel kinderen 

van 6 tot 12 jaar enthousiast te maken voor 

de schaatssport. De locatie waar schaatslessen 

worden gegeven is de Jaap Edenbaan in Am-

sterdam. Casper Zeldenrijk weet er meer van. 

Maar ook op Facebook is informatie te vinden 

en natuurlijk op de website. www.de5dorpen.

nl, https://www.facebook.com/de5dorpen/

De IJsclub gaat door!

Upcycling kunstenaar Sander Bongers 
over zijn passie voor licht: 
“Ik maak objecten van gevonden materialen”

Sinds pakweg een maand is de site van Sander 

Bongers (49) online. Voor wie deze Vreelander 

niet kent: Sander is de man van Esther Smid, 

de vader van de tweeling Luna en Swaan, 

docent beeldende vorming en tekenen op 

Broklede én kunstenaar. Een gesprek met een 

bewogen, inspirerende man die meer tijd gaat 

vrijmaken voor zijn passie: van gevonden ma-

terialen unieke en originele objecten maken, 

zoals lampen en meubels.

Sander struint stad en land af op zoek naar 

bruikbare materialen. Hij vindt ze in contai-

ners, op straat of in de natuur. “Als ik iets zie 

waar ik misschien wat van kan maken, neem 

ik het mee. Het is verbazingwekkend hoeveel 

bruikbare materialen er worden weggegooid. 

Aan de andere kant is dat voor mij natuur-

lijk weer heel plezierig. Ik gun het materiaal 

een nieuw leven en draag zo onbewust een 

steentje bij aan duurzaamheid. En dat is ‘mooi 

meegenomen’ toch?”

Broklede 
Na de middelbare school volgde Sander de 

kunst- en lerarenopleiding aan d’Witte Lelie 

in Amsterdam. Hij vertelt: “Eigenlijk wilde 

ik het liefst kunstenaar worden. Toen ik met 

mijn werk op een kunstmarkt stond, kwam er 

een rector van een vmbo op mij af. Hij vroeg 

me of ik geen les wilde geven. Even later ben ik 

op zijn voorstel ingegaan. Het bood mij finan-

ciële zekerheid. Maar al snelde voelde ik dat 

ik het op deze school geen jaren ging uithou-

den. Ik was meer aan het opvoeden dan dat ik 

met mijn vak bezig was. Toen ik op Broklede 

terechtkwam, voelde ik meteen: dit is mijn 

school. En dat is het nu na 19 jaar nog steeds.”

Van 2- naar 3-dimensionaal werk 
Inmiddels werkt Sander drie dagen per week 

in Breukelen. De overige tijd besteedt hij aan 

zijn werk als 

kunstenaar. “Ik 

heb altijd in mijn 

vrije tijd geschil-

derd en gete-

kend. De laatste 

jaren ben ik 3-di-

mensionaal gaan 

werken. Ik merk-

te dat er steeds 

meer belangstel-

ling is voor mijn 

objecten, zoals de krukjes van hout en beton. 

Hoogste tijd dus om zichtbaar te worden op 

Facebook, Instagram en op een website. Fo-

tograaf Chantal van Kollenburg heeft prach-

tige sfeervolle foto’s van de objecten gemaakt. 

Momenteel heeft Sander zijn focus gelegd op 

‘licht’. “Zonder licht zie je niks. Licht kan alles 

verduidelijken 

en een accent op 

iets speciaals leg-

gen. Ik mag van 

mijzelf alleen 

gevonden mate-

rialen gebruiken. 

Behalve natuur-

lijk de fittingen 

en lampjes. 

2018
Sander is een upcycling kunstenaar in hart 

en nieren. Hij móet objecten maken, speelt 

met materialen en wordt daar naar eigen zeg-

gen gelukkig van. Voor 2018 hoopt hij op een 

doorbraak, maar ook op een fijne plek om te 

werken en natuurlijk zijn werk te verkopen. 

“Ik wil dat mijn passie ergens toe leidt. Dat 

andere mensen er ook blij van worden.” 

C.L.

December cadeautip:

het Vreelandboek

Te koop bij de Dagwinkel

www.hetvreelandboek.nl

€20

De Vreelandbode
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Cateringbedrijf het Oventje
Maaltijden verzorging
Van maandag t/m vrijdag gratis
warm of koud thuisbezorgd.
En voor het weekend op vrijdag koud meegeleverd. 

Communicatieweg 12b 3641 SE Mijdrecht 
Telefoon: (0297) 59 30 47

www.cateringbedrijfhetoventje.nl

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 

Op een paar minuten rijden van Vreeland ligt 

de kunstijsbaan van Nederhorst den Berg, aan 

de Blijklaan 1a, naast de sporthal. De ijsbaan is 

t/m 7 januari open, dus vormt een ideaal doel 

voor een leuk uitje in de kerstvakantie. In de 

vakantie gelden speciale openingstijden. Vanaf 

10 uur ’s morgens is de baan open, soms tot 18 

uur, soms wel tot 23 uur! Kijk voor alle activi-

teiten zoals discoschaatsen en ijshockeyen en 

openingstijden op www.nederhorstonice.nl. 

 

Schaatsen in de kerstvakantie
bij Nederhorst on Ice

Vreeland was op zijn mooist en gezelligst 

tijdens de Kerstmarkt die op 9 december 

werd gehouden in de Breedstraat en langs 

Duinkerken. Het was een sprookjesachtig ge-

heel, met honderden lichtjes, live gezongen en 

gespeelde kerstliedjes, de kerstman, een knut-

selkraam en ijsbaan voor de jeugd en de 

42 kramen met een grote variatie aan 

leuke, lekkere, nuttige en decoratieve 

spullen en gerechtjes, gemaakt door 

de statushouders die in ons dorp wo-

nen. In de Appelschuur van de familie 

Griffioen kon iedereen traditiegetrouw 

genieten van de kunst van de Vreelandse 

kunstenaars Maarten Vlam, Dieuwer 

Elema en Sander de Heer. Dank aan 

de organisatie: Wietske Tammes, Kiki 

Molewijk, Engeline van Ee en Nienke 

van de Esschert. “Volgend jaar zijn wij 

weer van de partij! Hopelijk jullie ook!”

In de Sterren van Vreeland kraam verkochten 

‘nieuwe’ Vreelanders zelfgemaakte lekkernijen 

naar recepten uit hun thuisland. V.l.n.r. Hayam, 

Tadz, Fleur, Coby, Nisren en Rajeha.

In de lente zal Vreeland niet alleen geel van 

de narcissen staan, maar dit jaar ook rood van 

de tulpen. Honderden tulpenbollen zijn dit 

jaar geschonken door de gemeente. Roos van 

Monsjou coördineerde weer deze plant-actie 

die ons dorp in zo’n vrolijke lente-tooi zet. Extra 

bollen kwamen er bij het Dorpshuis, geschon-

ken door de Rotary Maarssen. Burgemeester 

Witteman kwam speciaal naar Vreeland om 

de eerste bollen te planten. De Rotary bracht 

hiermee hun bloembollen-verkoopactie onder 

de aandacht waarvan de opbrengst gaat naar 

de poliobestrijding. Als zoon van een bollen-

boer en zelf opgeleid aan de tuinbouwschool 

wist de Burgemeester als de beste de bollen de 

grond in te krijgen!

Kleurrijk Vreeland

Oergezellige kerstmarkt

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

Cursusproject Loenen 
wenst u een goed 2018
Laten we elkaar regelmatig tegenkomen bij 
cursussen, workshops, wandelingen en lezingen.

Nieuw licht op Schoonoord
Schoonoord, de witte buitenplaats tegenover 

de Van Leerbrug, heeft  een 18de-eeuws uiter-

lijk. De eerste koopakte dateert uit 1770, dus 

het huis moest in ieder geval van voor die da-

tum zijn. Maar wanneer het precies gebouwd 

is, is niet bekend. De recente vondst van een 

18de-eeuwse waterkelder en een vermoedelijk 

17de-eeuwse rioolbuis werpt nieuw licht op de 

ouderdom van het huis. 

Bij de renovatie van de  achtertuin stuitte Mel-

le Wierper van Groenpartners op twee vond-

sten: een puntgave waterkelder, waarnaar 

vroeger regenwater vanuit het dak via een 

loden pijp werd getransporteerd. Een tweede 

loden pijp leidt naar het huis, waar het water 

in de keuken opgepompt kon worden. Daar-

naast vond zij een gemetselde buis van zo’n 7 

meter, met deels een houten bodem. Onder-

zoek naar dergelijke bouwsels in de regio, met 

hulp van Hans van Bemmel uit Maarssen en 

Juliette Jonker, leverde veel gegevens op, waar-

uit blijkt dat dergelijke waterkelders en buizen 

vaker voorkomen. De buizen zijn soms laag, 

als watergang naar bijvoorbeeld een orangerie 

of vijver, soms zo’n 80 cm. hoog, leidend naar 

een beerput, en 

dan dus als riool 

in gebruik. Dat 

was vermoedelijk 

ook bij Schoon-

oord het geval. 

De buis duikt na-

melijk aan de zij-

kant van het huis 

de grond in. On-

derzoek naar een 

eventuele beerput 

is niet mogelijk, 

omdat daar nu een schuur van de buren op 

staat.

Ook onderzoek op oude kaarten leverde op 

dat al in 1619 bebouwing stond op de plek van 

Schoonoord en De Nederlanden. Al met al is 

Schoonoord dus waarschijnlijk veel ouder dan 

het huidige uiterlijk doet vermoeden en vormt 

de oorspronkelijke basis een 17de eeuwse 

boerderij. Deze ontwikkeling –van boerderij 

naar buitenplaats- zien we overigens op veel 

meer plekken langs de Vecht.  Alle gegevens 

gaan verder onderzocht worden en zullen na-

tuurlijk uitgebreid gepubliceerd worden.   J.J.

Hierbij en update van de zaken waar de 

Dorpsraad deze maand mee bezig is geweest. 

In de afgelopen vergadering kwam de heer 

Broeke van de gemeente toelichting geven op 

het plan om de begraafplaatsen te privatise-
ren. Dit naar aanleiding van de bijeenkomst 

die onlangs werd gehouden. De daar aan-

wezige Vreelanders waren daar 

niet erg over te spreken. Wij als 

bestuur van de Dorpsraad vin-

den dat in de presentatie wel erg 

weinig aandacht is geweest voor 

de ‘de menselijke factor’. Het 

bestuur zal contact zoeken met 

andere dorpen (Kockengen en Nieuwer ter 

AA), die de exploitatie zelf willen regelen. We 

komen hier nog op terug. De Dorpsraad stelt 

zich daarmee geenszins achter de privatise-

ring, maar is geïnteresseerd in hoe de andere 

dorpen dit oplossen.

Het nieuwe dorpsplan is bijna af. De wijzi-

gingen naar aanleiding van de laatste thema-

avond worden verwerkt en vervolgens zullen 

wij het plan gaan verspreiden onder onze le-

den en andere belangstellenden.

Binnen kort gaat men bouwen op het EVAB-
terrein. Wederom zijn er te weinig parkeer-

plaatsen ingepland. Een gemiddeld huishou-

den heeft 2 auto’s terwijl er maar 1.7 plaatsen 

wordt aangelegd. Zeker bij de hoeveelheid 

nieuwe woningen die gebouwd gaan worden 

loopt het tekort hard op. Het bestuur gaat zich 

daarom hard maken voor meer 

parkeerplaatsen. Eerder hadden 

we al succes rond dit onderwerp 

bij de nieuwbouw op het CSV-

terrein.

Onlangs hebben we weer met 

de ambtenaren van de gemeente 

door het dorp gelopen voor de jaarlijkse 
schouw om aan te geven waar het schort aan 

de het onderhoud. Met name de bestrating 

was onderwerp, o.a. de Raadhuislaan, het 

Kerkplein, de Singel en Pomonaweg. De vol-

ledige lijst staat op onze site. www.dorpsraad-

vreeland.nl. Deze lijst is een vast onderwerp in 

ons regulier overleg met de gemeente.

De Dorpsraad wenst iedereen alvast gezellige 

kersdagen en een gelukkig 2018.

Nieuws van de Dorpsraad

Bericht 
van de 

Dorpsraad

De Vreelandbode

Je thuis voelen bij de Buurtkamer
Weten dat je wekelijks even kunt binnenlopen, 

een kop koffie drinken met dorpsgenoten, dat 

was al tijden een STERREN wens van Dieu-

wer Elema en Teuntje Vos. En zo ontstond de 

Buurtkamer, elke dinsdag van 10-12 uur in het 

Dorpshuis.Fleur Jansen woont nog niet zo lang 

in Vreeland en doet mee: “Wat ik als vrijwillig-

ster van de Buurtkamer zo leuk vind is de vari-

atie in mensen, jong en oud, alleenstaand of ge-

trouwd, doorgewinterde Vreelander of nieuw 

in het dorp, Syrisch, Egyptisch, Filipijns.. super 

gezellig kan ik je zeggen. Ik ben vanaf het begin 

betrokken en doe van alles wat ik leuk vind: kof-

fie en thee schenken tot een praatje maken, de 

zelfgemaakte taarten en hapjes vliegen je mond 

in. Zo is o.a. het idee ontstaan deel te nemen op 

de kerstmarkt met onze Syrische, Egyptische 

en Filipijnse vrienden (top-koks in spé) die de 

heerlijkste hapjes hebben gemaakt waar menig 

Vreelander van heeft mogen proeven, het was 

een drukte van je welste bij de kraam. Daar 

word ik blij van. Een belangstellende vraag van 

mij aan Tadz en Hayam: waarom kom jij naar 

de Buurtkamer? Hun antwoord: ‘Om nieuwe 

mensen te leren kennen, Nederlands te leren 

en omdat de mensen zo aardig zijn.’  Precies 

ook mijn ervaring als nieuweling in het dorp en 

daar draait het toch uiteindelijk allemaal om, je 

thuis voelen in Vreeland, met een beetje hulp 

van de Buurtkamer.”
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“Hij komt, hij komt, 
die lieve goede Sint”
Vanaf 18 november was heel Nederland weer 

in rep en roer; SINTERKLAAS IS IN HET 

LAND!

Zaterdag 25 november kwam de goedheilig-

man naar Vreeland. En dat hebben we gewe-

ten! De intocht was mooi en gezellig, met Sint 

op de boot en veel Pieten die hem hielpen. 

Op 5 december was het groot feest op school, 

toen kwam de Sint met zijn Pieten een bezoek 

brengen aan school. En dat het een feest was, 

dat kunnen jullie wel zien aan de foto’s!

Een brief aan Sint
Bauke en Rosalie uit groep 3 hebben een 

brief geschreven. Vinden jullie het niet 

knap!?

Knutselen
Rob, Joeke en Liz uit 

groep 4 hebben een 

mooi knutselwerkje 

gemaakt van Piet. Ze 

lijken sprekend!

En Storm, Zara en Wessel uit 

groep 3 hebben een tekening 

gemaakt van pakjes avond.

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

Sinterklaas iSinterklaas i
De Vreelandbode
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Groep 3, 4, 5 & 6
In groep 3 begon het serieus, de 

kinderen wilden graag laten horen 

hoe goed het lezen al gaat. Daarna 

werd er serieus gedanst, wat een 

feest! 

Groep 4 had vanalles voorbereid, 

Boudewijn speelde op zijn blok-

fluit. Daan, Lucas, Sebastiaan en 

Rob droegen een 

mooi gedicht 

voor. Er waren 

meisjes dans groepjes en 

natuurlijk ook voor groep 

4 een grote zak met cadeau-

tjes!

Groep 5, 6, 7 en 8 lijken 

soms al wat te groot en 

stoer voor een bezoek van 

Sint, maar gelukkig is daar 

niets van waar! Groep 5/6 

ging spontaan met de Pie-

ten dansen en groep 7 en 8 

doken bovenop de Pieten 

voor een handje peperno-

ten...

Wij bakken nog op 
ambachtelijke wijze 
onze pannenkoeken

De keuken is geopend van 
11.30 tot 20.00 uur en op 
maandag zijn wij gesloten.

BREEDSTRAAT 8 - 3633 AX VREELAND
Tel. 0294 - 231517- www.pannenkoekennoordbrabant.nl

in Vreelandin Vreeland

Afscheid
Na het bezoek aan alle klassen was het tijd voor het 

afscheid. Geheel in de vrolijke dansbui waarin ieder-

een was, werd er in de hal nog even flink gedanst met 

de Pieten.

En toen waren ze weer weg.....

Dag lieve Sint en Pieten, tot volgend jaar weer!!!

Sinterklaas op CSV Ridderhof
Op dinsdag 5 december kwam Sinterklaas 

met zijn Pieten naar CSV Ridderhof! De hele 

school stond bij de kade de boot op te wach-

ten en daarna gingen Sint en de Pieten alle 

klassen langs. 

Bezoek Peuters en Kleuters
Als eerste ging Sint langs bij de peuters en 

daarna bij de kleuters. In het begin vonden 

sommige kinderen het nog wel wat span-

nend maar al snel werd er door iedereen 

gezongen en gedanst! Bij de kleuters waren 

de Pieten een beetje ondeugend en maak-

ten een rommeltje!

De Vreelandbode
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De hoorspelen met 

het grootste aandeel 

Vreelandse acteurs!!!! 

Voor Vreelanders speciale kortingen!

Voor meer informatie 

en om te bestellen:

www.hoorspelfabriek.nl

Voorstraat 21, Vreeland

tel: 237304

Dames - Herenkapsalon  

Wij, Jacqueline, 
Marjolijn en Nikki, 

wensen iedereen 
gezellige dagen.

Gesloten op 27/12 en 2/1/2018.  
Dinsdag t/m vrijdag 9.00 uur tot 17.30 uur

Zaterdag 8.00 uur tot 14.00 uur

Breedstraat 1-3, Vreeland, telefoon 0294 - 230028

Op maandagmiddag 8 januari is de 

eerste Bingo van 2018 voor senioren 

in Vreeland. Het zal weer een gezellige 

bijeenkomst worden en zoals altijd gaat 

het niet om de grote prijzen. Elkaar ont-

moeten en een leuke middag meemaken 

zijn veel belangrijker. Dorpshuis Vree-

land, Fetha 16. Inlopen kan vanaf 13.30 

uur en om 14:00 uur zal de Bingo star-

ten. Deelname € 6, - voor 2 setjes van 8 

rondes, inclusief een drankje. Inlichtingen bij 

Welzijn Stichtse Vecht, Marijke Boot, e-mail: 

m.boot@welzijnsv.nl, tel. 0346 – 290710.  Zie 

ook www.welzijnstichtsevecht.nl.

Bingo in Vreeland

Deze zomer hebben Lodewijk en Joke, 

met hun hondje Kaatje, een prachtige 

tocht gemaakt van Vreeland naar Parijs, 

met hun schip de Vrouwe Cornelia. Ze 

vertrokken 1 juli, na een voorbereiding 

van een jaar, en zijn negen weken on-

derweg geweest. Samen bekijken we 

hun fotoboek van de reis, door Joke 

vol aandacht gemaakt. Kaatje staat op 

veel foto’s op haar favoriete plekje: een 

zitzak op het dek, naast de geraniums. 

Als het daar te warm was had ze andere 

plekjes, en onderweg werd ze met een 

opblaasbootje naar de kant of een ei-

landje gevaren om te worden uitgelaten. 

Lodewijk vertelt: “De Vrouwe Cornelia is 

4.35m breed, en drie meter hoog. Daarom 

moesten we goed kijken welke route we kon-

den nemen. Uiteindelijk vonden we een heel 

mooie route van 2000 kilometer, met zo’n 250 

sluizen, en heel veel tunnels.” De route ging 

via Maastricht naar België, dan Luik, Huy, 

Namen en Dinant. Het Canal des Ardennes 

had wel 45 sluizen! De meeste sluizen kon je 

zelf bedienen, daar waren verschillende syste-

men voor. In Frankrijk volgden ze de Marne. 

In Reims, op zich wel een mooie stad, lag een 

snelweg langs de Marne. “Veel te veel herrie, 

dus we zijn doorgevaren naar een klein plaats-

je. Vanaf daar hebben we gefietst door het 

Champagnegebied. De eerste 40 champagne-

huizen waren dicht, maar uiteindelijk konden 

we toch ergens een glas drinken!” Via Eparnay 

en Meaux vervolgden ze over de Seine hun weg 

naar Parijs. “Indrukwekkend om daar binnen 

te varen, de oude kaden, de bekende bruggen 

en het Île de la Cité. Wel druk op het water: 

terwijl de rondvaartboten aan beide kanten 

van het eiland mochten varen, lagen wij lang 

te wachten met de beroepsvaart tot we door 

mochten gaan.” Tegenover de Eiffeltoren zijn 

ze aangemeerd. Om de beurt liepen ze een 

rondje over de kade, om te genieten van de 

stad. Toen Lodewijk terug kwam was er be-

zoek aan boord: de waterpolitie! Of ze panne 

hadden met de motor? Het bleek dat ze er niet 

mochten liggen vanwege risico op terrorisme. 

Ze hebben nog wel wat foto’s kunnen maken, 

maar moesten snel weer weg. 

Op de Seine mochten ze niet liggen, wel in de 

Port de l’Arsenal de Paris, een grote jachthaven 

in de stad. Vanaf daar zijn Joke en Lodewijk 

vier dagen op de fiets door Parijs gegaan, met 

Kaatje in de fietsmand. En toen weer verder, 

via een tunnel onder La Place de la Bastille de 

stad uit. Die tunnel, van 1600 meter, is onbe-

kend voor het verkeer op het plein, maar je zou 

via de lichtkoepels de schepen onder je kun-

nen zien. 

Over de Oise naar het noorden, via St. Quentin, 

Cambrai, Valenciennes. Zo kwam de Vrouwe 

Cornelia in Vlaanderen aan, waar ze via Gent 

en Antwerpen over de Schelde naar Nederland 

koerste. Bij Tholen kon voor het eerst de mast 

weer omhoog. Helaas was er geen zuchtje wind 

op het Veerse Meer, maar de Zeeuwse Bolus 

kon dit wel goed maken. Na een kleine omweg 

langs Zierikzee en Veere verder naar het noor-

den, en over de Biesbosch naar huis. Zichtbaar 

blij weer thuis te zijn stonden ze op het achter-

dek, toen ze de onder de Van Leerbrug voeren. 

Wat een prachtige tocht!

Het rondje van...
Lodewijk en Joke van Monsjou

De Vreelandbode
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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 

Tijdens de ledenvergadering van IJsclub Voor-

waarts – eind november - zie ik Nelly weer 

ijverig koffi  e schenken in het Dorpshuis. Ze 

straalt, heeft  pittige korte grijze haren en op 

de vraag hoe het met haar gaat zegt ze spon-

taan: “Hartstikke goed. Ik hoef de eerste drie 

maanden niet terug te komen.” Ik maak een af-

spraak met deze Brabantse kanjer uit Cuijk en 

een dag later zit ik bij Nelly aan de keukentafel 

om 2017 met haar door te nemen.

De ellende begon eind 2016. “Ik voelde me 

moe en dacht steeds dat ik aan vakantie toe 

was. Het zou wel door het harde werken in 

het Dorpshuis komen, dacht ik. Toch ging 

ik maar even naar dokter Klever en er volgde 

een bloedonderzoek, en nog één, en een uri-

neonderzoek. Op een gegeven moment had ik 

de nefroloog aan de lijn. Er moest een nier-

punctie worden gedaan. Dat was geen pretje, 

en de uitslag was dat ook niet. Ik had de ziekte 

van Kahler, oftewel beenmergkanker. En dat 

hoorde ik op de dag van de Nieuwjaarsrecep-

tie 2017 in het Dorpshuis. Iedereen wenste me 

een gelukkig en gezond nieuwjaar. Het enige 

wat ik kon denken was ‘sodemieterop’.”

Nelly aan het werk bij het feestjaar Vreeland 750

Geluk bij een ongeluk 
Nelly had geluk bij een ongeluk. De ziekte was 

in een zeer vroeg stadium ontdekt. “Zo’n 10 

procent van mijn beenmerg was aangetast. 

Meestal komen patiënten er achter als al 60 

procent is aangetast. Deze mensen krijgen last 

van hun aangetaste botten en breken snel iets. 

Dat is bij mij nog niet het geval.” De chemo-

behandelingen begonnen al snel. Nelly had 

de pech dat ze tijdens één van die behande-

lingen longontsteking kreeg. Ze vertelt: “Ze 

hebben me toen 8 dagen in coma gehouden 

om te herstellen. Daarna volgde een traject 

van stamceltransplantatie. Ik had het geluk 

dat het met mijn eigen cellen kon. Ik heb het 

afgelopen jaar echt tal van super slechte mo-

menten meegemaakt, maar gelukkig gaat het 

nu goed.”

That’s life 
Nelly hoeft zich, zoals eerder gezegd, de eerste 

drie maanden niet meer bij het ziekenhuis te 

melden. Ook haar man Frans en dochter Vera 

en zoon Sjoerd hebben een zwaar jaar achter 

de rug. Echt genezen is Nelly niet, want dat 

lukt niet met deze vorm van beenmergkanker. 

“Ik hoop dat Kahler wel een tijdje wegblijft. 

Dat weet je nooit van te voren. Ik kan een 

jaar ‘schoon’ blijven, maar 20 jaar kan ook. 

Het komt, zoals het komt. That’s 

life. Wat ik nooit zal vergeten is 

alle hulp die ik het afgelopen jaar 

heb gehad. Van familie, vrienden, 

maar ook van Vreelanders. Na 

Koningsdag was het een enorme 

zwijnenstal in het Dorpshuis. Wel 

20 vrienden en gebruikers van het 

Dorpshuis bleven na afloop van 

het feest om te helpen. Echt top. Ik 

heb super veel bloemen en kaarten 

gekregen. Echt honderden. Ik heb 

nu twee keer per week fysiothera-

pie om weer conditie op te bou-

wen en dat gaat steeds beter. Ge-

lukkig ben ik een positief mens. Ik 

kijk niet om, maar vooruit. Voor 

2018 wens ik alle Vreelanders een 

goede gezondheid. Alle goede ideeën voor het 

Dorpshuis zijn welkom. En wat betreft Koers-

bal in het Dorpshuis? We hebben 16 leden, 14 

vrouwen en slechts 2 mannen. Dus mannen, 

meld je aan!”

door Connie Lohuis

Nelly Jilesen (56): “Het gaat goed met mij!”

Altijd al buschauff eur willen worden? Dan 

bent u hard nodig om de bereikbaarheid van 

Vreeland met de bus te blijven garanderen. De 

route van Vreeland naar Weesp is niet zo veel 

gebruikt dat daar een grote bus voor nodig is. 

Hier zet Syntus Utrecht 8-persoonsbusjes in. 

Dat is beter voor het milieu en beter te beta-

len. Deze busjes worden bestuurd door vrij-

willigers met een B-rijbewijs. Deze vrijwil-

ligers doen dit gemiddeld 4 uur per week en 

vinden het leuk dit als hobby erbij te doen.

Martin Toebak is Coördinator flexibele mo-

biliteit bij Syntus Utrecht. “Het is leuk om 

met een club mensen in een vereniging iets te 

betekenen voor de gemeenschap. Met elkaar 

houden we het openbaar vervoer in de buurt 

bereikbaar.” Interesse? 

Kijk op www.syntusutrecht.nl/buurtbus.

Vrijwilligers buurtbus gevraagd

De Vreelandbode
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Schoonheidssalon Diane

Voor verschillende soorten schoonheidsbehandelingen.

Daarnaast voeren wij een uitgebreid assortiment 

schoonheidsproducten van het merk Webecos.

Op onze website kunt u terecht voor informatie, maar ook 

voor online afspraken maken en uiteraard onze webshop.

www.schoonheidssalondiane.nl

Kleizuwe 109a Vreeland

0623968804

JJP INTERIM & FINANCE
Qualifi ed in fi nancial processes

Komt u er niet uit of duizelt het u?

Zoekt u een betrokken persoon die voor u 

de puntjes op de i zet in de fi nanciële chaos?

Voor vakkundig en professioneel fi nancieel advies 

kunt u terecht bij mij. 

Voor meer informatie neem dan  contact op

 met onderstaand adres: 

www.jjpinterimandfi nance.nl - info@jjpinterimandfi nance.nl -

Boterweg 34, 3633 ER Vreeland - 06 506 23 101 

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

Boekbespreking door Marlies Cordia

Tommy Wieringa: ‘De heilige Rita’

De heilige Rita is de patrones voor hopeloze 

gevallen. En daar zit deze roman vol mee.

Paul Krüzen bijvoorbeeld, de ik-figuur. Hij 

woont al sinds zijn geboorte in een Saksische 

boerderij met zijn oude vader, tegen de Duitse 

grens. In een gebied waar nog wel eens een wolf 

te zien is, maar geen pinautomaat. Moeder is 

al heel lang geleden vertrokken, met een Rus 

mee, die de familie had opgekalefaterd na een 

crash in hun weiland. Een Rus die naar het 

vrije westen vluchtte in een sproeivliegtuigje.  

Er is nooit meer een vrouw in de boerderij 

gekomen, vader Alois zag het niet meer zitten 

en zoon Paul had ook niet veel succes bij de 

vrouwen. De twee mannen zitten heel wat af 

te zwijgen in het keukentje, waar Paul het eten 

maakt voor hun tweeën. Vader is een natte 

eter, dat wil zeggen, er moet vooral heel veel jus 

over het eten. Het is een troosteloos dorp, dat 

Mariënberg. Alles wat succesvol is trekt weg. 

Roemenen, Bulgaren en Polen komen nog 

naar het gebied. Zoals Wieringa schrijft: de 

hele Bosatlas komt langs. Een snackbarhouder 

verschijnt ineens met een Chinese vrouw, die 

haar hele familie meeneemt.  Nog een Chinees 

restaurant komt in het dorp, waar de bevolking 

goedkope bami gaat eten. Paul treft er vaak 

‘s avonds zijn oude schoolvriend Hedwiges 

Geerdink, ook al zo’n kanjer. Hedwiges heeft 

een oud kruidenierszaakje, waar knakworsten 

in blik ongeveer het meest luxe artikel zijn.  

Zelf drijft Paul een best 

goedlopende zaak in 

militaire parafernalia. 

Op het bord voor de 

boerderij staat Curosia, 

een schrijffout die Paul 

laat zitten, om kopers 

op het verkeerde been 

te zetten. Die denken 

dan misschien met 

een sukkel van doen 

te hebben, zodat hij ze een financiële poot uit 

kan draaien. Ook het plaatselijke bordeel doet 

goede zaken. Gedreven door een andere oud-

klasgenoot, Laurens Steggink, op wie Paul het 

helemaal niet heeft: “die heeft geen biografie 

maar een strafblad.” Laurens is ook degene die 

Paul verdenkt van een laffe en gewelddadige 

overval op Hedwiges, die op een avond dron-

ken heeft zitten opscheppen dat hij miljonair 

is. Hedwiges verschrompelt helemaal en Paul 

zit vol wraakzucht. Het is een wondermooi 

boek van Wieringa, de minuscule levens die 

hij helemaal weet uit te vergroten tot univer-

sele karakters, de natuur die prachtig geschetst 

wordt in precieze woorden. Over het algemeen 

hou ik niet van boeken die losers als hoofdfi-

guren hebben, en waarin je mee met hun de 

blubber inzakt. Maar dit is een prachtboek, 

met weergaloze zinnen, waar ik mijn omge-

ving telkens lastig viel door ze hardop voor te 

lezen. Een leesfeest.

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

Cadeautjesstress voor iets voor onder de kerst-

boom? Hoeft  niet! De Vreelandbode tipt de 

volgende succesnummers, gewoon te koop in 

eigen dorp:

Voor de smulpaap
Voor de smulpaap en culinaire liefhebber 

bieden onze lokale leveranciers een breed 

assortiment. Wat denkt u van een Kerststol-

pakket van korenmolen De Ruiter? Daar is 

ook de waanzinnig lekkere Neolea-olijfolie 

en de enige echte Vreelandse honing te koop. 

Kaasboerderij De Willigen heeft een groot 

assortiment zelfgemaakte Edammer kazen 

(van die leuke ronde) met de meest bijzonde-

re smaken. Of wat denkt u van een biologisch 

food- en wijnpakket van de Dagwinkel? 

Voor de fashionista
Modebewuste dames en heren kunnen hun 

slag slaan bij kapsalon Belleza en de er naast 

gelegen popupstore van Eras Design vol 

hippe kleren, sjaals en sieraden. Mode voor 

haar. En voor haar. 

Voor de kunstliefhebber
In ons dorp wonen en werken veel creatieve 

professionals. Schilders als Maarten Vlam, 

Dieuwer Elema en Sander de Heer (zie foto). 

Over de kunstenaar Sander Bongers van Ni-

cetrash die van ‘afval’ lampen of objecten 

maakt en de hippe kaarsenkandelaars van 

Lunedot (alias Lieke van den Akker) leest u 

elders in deze Vreelandbode. Karaktervolle 

industriële lampen worden gerenoveerd 

door ‘lampenkunstenaar’ Ronald Zwartjes 

van Industrial Delights. Op de websites van 

alle kunstenaars kunt u een keuze maken, 

voor elke smaak, voor elke portemonnee. 

Voor de boekenwurm
Vreeland telt ook vele schrijvers. Een prak-

tische handleiding voor wie wegwijs wil 

worden in de Goede Doelen-jungle schreef 

Jasmijn Melse. Annette Maas beschrijft in 

‘Hier kom ik weg’ over de gevolgen van een 

opvoeding in het leven van een jonge moeder 

die alle ballen in de lucht probeert te houden. 

Veel bekende boeken zijn prachtig tot leven 

gewekt door de Hoorspelfabriek van Marlies 

Cordia, onze vaste boekrecensist. Hier zijn 

cd’s van te koop. En het Vreelandboek met 

echt álles over de geschiedenis van Vreeland 

ligt in de streekproductenhoek van de Dag-

winkel. Fijne feestdagen!

Last minute Kerstcadeautips

De Vreelandbode
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Na de chocolade- en banketletters volgen in 

deze donkere doch feestelijk verlichte periode 

veelal kerstdagen van zwaar tafelen, afgetopt 

met oliebollen tijdens oud en nieuw. En dan 

in januari weer boeten, op strak regime, ter-

wijl het toch voor velen al niet de vrolijkste 

maand is. Misschien kunnen we het dit jaar 

eens anders doen? Hieronder een menu sug-

gestie voor de komende kerstdagen waarbij al-

les wat lichter en makkelijker is, zonder dat ‘ze’ 

het doorhebben en met evenveel genieten. En 

nee, we gaan niet overdrijven, want het blijft 

natuurlijk wel kerstmis!

Kerstmenu 2017
* Torentjes van zalm en avocado

* Consommé van bospaddenstoelen met dragon

*  Eendenborst, cranberrysaus, courgette gevuld 

met knolselderijpuree

* Kaasplankje met dadels, walnoten en druiven

*  Frisse sorbet met peer een zoete twist van rood 

fruit

Lichte Consommé 
van paddenstoelen 
(tussengerecht 4 p)

Ingrediënten:
-  ½ winterpeen ge-

schild en in mini-

blokjes

-  200 gr paddenstoe-

len, schoon en fijn-

gesneden

-  1 eetlepel dragon (gedroogd)

-  lekkere zelfgemaakte heldere bouillon of:

-  Pot Larco runderbouillon bij Aloys; vetrond-

je bovenin eruit, 3x met water aanlengen. 

Bereiding:
Voeg alle ingrediënten toe aan de kokende 

bouillon en laat nog even pruttelen. Kan daags 

van tevoren worden gemaakt, opdienen in je 

mooiste soepkommen of fraaie koffiekopjes.

Gebruik restant voor het maken van de cran-

berrysaus bij het hoofdgerecht. 

Eendenborst, cranberrysaus, courgette ge-
vuld met knolselderijpuree
(hoofdgerecht 4p)

Ingrediënten:

-  700 gram Eendenborstfilets met vetrand aan 

1 zijde

- takjes verse tijm

- peper/zout/scheutje olijf of bakolie

Voorbereiding: tot max ½ dag voor opdienen.

Zet een lage ovenschaal klaar en haal de een-

denborsten een ½ uur voor de eerste berei-

ding uit de ijskast en dep af met keukenpapier. 

Snijd de zijde met vetrand om de 1 ½ cm in 

tot aan het vlees. Bestrooi met zout, rijkelijk 

aan de vetzijde. Bak op redelijk hoog vuur in 

verwarmd scheutje olie in lage bakpan met 

vetzijde onderop circa 3 minuten. Bestrooi 

de krokante vetzijde met peper en keer om en 

bak de andere zijde nog 1 minuut op iets lager 

vuur. Bestrooi ook deze zijde met peper en leg 

de stukken eendenborst in de ovenschaal met 

de vetrand naar boven. Leg de verse takjes tijm 

in de inkepingen en laat met alufolie afgedekt 

rusten in het bakblik. Bak voor opdienen, zon-

der folie nog in 7 minuten af in een voorver-

warmde oven op 200 graden. Roer eventueel 

het bakvet voor de cranberrysaus!

Opdienen: 
Maak met een lepel een streep van cranberry-

saus over het bord en leg hierop de in de inke-

pingen gesneden plakjes eendenborst. Zet de 

gevulde courgette uit de oven ernaast.

Kaasplankje
Voor wie nog wat extra’s kan hebben: koop 

op donderdagochtend lekkere kaasjes op de 

markt, bij de Willigen of gewoon lekker mak-

kelijk bij de Dagwinkel.  

Alle recepten, inclusief van de torentjes van 

zalm, cranberrysaus, gevulde courgettes 

en de frisse sorbet vindt u op de site van de 

Vreelandbode.

‘Verlicht’ Kerstmenu 

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 alle Vreelanders een gezond 2018! 
Geniet van de komende feestdagen en tot 
12 januari 2018 op de nieuwjaarsreceptie 
van de Dorpsraad.   

Welzijn Stichtse Vecht  is een vrijwilligersor-

ganisatie die over een servicedienst beschikt, 

waarbij vrijwilligers  proberen te helpen in 

situaties waarin andere instellingen, familie 

of vrienden niet kunnen helpen. Regelmatig 

hebben wij cliënten die op zoek zijn naar wat 

gezelligheid! Een luisterend oor, een praatje, 

een boodschapje doen, samen een wandelin-

getje maken… de lange donkere dagen wor-

den zo een stuk aangenamer. Spreekt dit vrij-

willigerswerk, met werktijden in goed overleg, 

een inwerkperiode en leuke activiteiten voor 

de vrijwilligers, u aan? Neem dan contact op 

met Rianda van der Linden via 0346-290713 

of r.vanderlinden@welzijnsv.nl. Kijkt u ook 

eens op www.welzijnstichtsevecht.nl

Een gezellige decembermaand voor iedereen!

De Vreelandbode

Alle ingrediënten zijn bij de Dagwinkel in Vreeland verkrijgbaar. Niet alleen de eendenborstfilet maar 
zelfs een heel wildassortiment is tot uiterlijk 27 december te bestellen bij Aloys. (Zie ook advertentie van 
de Dagwinkel van deze maand). Lekker & makkelijk! 
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Broodaanbieding
Maandag t/m donderdag 

(wit, bruin, volkoren)

3 broden € 5,60
4 broden € 6,85
5 broden € 8,05

 webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

 

Telefoon 0294-251220
Overmeerse weg 4

Nederhorst den Berg

auto oskamp
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• Ook voor uw winterbanden en opslag

• Originele VW- en Audi accessoires

• Onderhoud en reparatie aan alle merken

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

dempers etc.

• APK keuringen (gratis bij grote beurt)

• Taxatie schadeauto’s

• Plaat en spuitwerk

•  Demonteren / monteren van uw zomer-en   

winterbanden en het verzorgen van de opslag.

• Stalling en onderhoud voor uw oldtimer

•  Car cleaning Oskamp: gehele verzorging van 

interieur en exterieur van uw auto.

Voor goede service en gratis advies
Verkoop van nieuwe en gebruikte

automobielen met Bovag-garantie

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

Tel/Fax: 0294 - 29 13 45

Tevens benzine verkoop

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

zaterdag van 07.00 - 17.00 uur

Voor drukwerk dat 
communiceert

Nieuw Walden 6
1394 PB Nederhorst den Berg

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

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

Anita van rijn    TEL: 06-30064980

Vrijdag 29 december draait in het filmhuis 

de Belgisch/Franse film ‘La fille inconnue’ uit 

2016. Een film van de broers Jean-Pierre en Luc

Dardenne. In La fille inconnue probeert een 

jonge arts haar verzuim goed te maken. De ge-

broeders Dardenne werpen een morele kwestie 

op die iedereen aangaat. Jonge arts (Haenel) 

doet niet open wanneer na sluitingstijd aan-

gebeld wordt. Een paar dagen later wordt ze 

bezocht door de politie, die zegt dat de jonge 

migrante die aanbelde dood is aangetroffen. 

Intelligent, persoonlijk drama die de kijker de 

ruimte biedt om zelf antwoorden te formuleren 

opvragen als: Is de 

arts Europa? En: Is 

het überhaupt terecht 

dat ze zich medever-

antwoordelijk voelt 

voor de dood van de 

migrante?

De film wordt ver-

toond 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. www.vechtenangstelkerk.nl.

Filmhuis Loenen

Kerstmis komt eraan en daarmee ook menig 

verhaal over de Kerstster. Volgens het evan-

gelie van Matteus was de ‘Ster van Bethlehem’ 

een bijzondere ster die de geboorte van een ko-

ning aankondigde en die de drie wijzen (astro-

nomen?) ertoe aanzette op reis te gaan. 

Ten tijde van Herodes, 2000 jaar geleden, was 

de sterrenhemel goed bekend, en het Noorde-

lijk halfrond met 48 sterrenbeelden volledig 

in kaart gebracht. Men wist weliswaar niet dat 

‘zwerfsterren’ gewoon andere planeten waren, 

maar men kende wel heel goed hun posities. 

Het verschijnen van een nieuwe ster aan de 

hemel moet dus ook in die tijd iets heel bij-

zonders zijn geweest.

Wat was dan die Kerstster? Als deze ster des-

tijds inderdaad is verschenen, dan moet het 

een spectaculair en een niet al te lang zichtbaar

verschijnsel zijn geweest. De speculaties lo-

pen uiteen: was de Kerstster een supernova, 

een exploderende ster, die een paar dagen fel 

oplichtte? In Chinese geschriften wordt rond 

het jaar 5 voor Christus de geboorte van een 

nieuwe ster aan de hemel vermeld, dus mo-

gelijk een supernova. Het is echt jammer dat 

de drie wijzen alleen goud, mirre en wierook 

bij zich hadden, en de neutrinodetector thuis 

hadden laten liggen, anders hadden we het ge-

weten. Misschien was er ook iets anders aan 

de hand. We weten dat er in die tijd een volks-

telling was op bevel van Augustinus en het is 

waarschijnlijk dat het hier de periode van 8 tot 

6 voor Christus betreft.

Als er werkelijk een Kerstster is geweest, dan 

moeten we kijken of er in die periode iets bij-

zonders aan de hand was aan de hemel boven 

het Midden Oosten. En dat blijkt het geval. In 

het jaar 7 voor Christus vond een hemelver-

schijnsel plaats dat door Babylonische ster-

renkundigen is beschreven: 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 astrologie wordt geassocieerd 

met een geboorte. Een fijne Kersttijd toege-

wenst.                             H.L.

Hemel boven Vreeland

Het molenaarsambacht staat 

voortaan op de lijst van im-

materieel cultureel erfgoed 

bij UNESCO. Het is voor het 

eerst dat Nederlands imma-

terieel erfgoed is opgenomen 

op deze lijst. Immaterieel 

erfgoed bestaat uit tradi-

ties, rituelen, gebruiken en 

ambachten die mensen niet 

verloren willen laten gaan en 

die ze willen doorgeven aan 

volgende generaties. 

Volgens Unesco maakt 

het molenaarschap onlos-

makelijk deel uit van de 

Nederlandse identiteit en “speelt het een 

belangrijke sociale en culturele rol in de 

Nederlandse maatschappij”. Molens hebben 

“een iconische waarde en dragen bij aan een 

gevoel van identiteit en continuïteit”.

In Nederland stonden aan het eind van de 

negentiende eeuw ruim 10.000 windmolens. 

Die raakten in onbruik door de opkomst 

van steenkool en andere fossiele brandstof-

fen. Veel molens zijn stilgezet en afgebroken. 

Met het stilzetten van de molens ging ook de 

kennis van het werken met molens verloren. 

Tegenwoordig proberen veertig beroepsmole-

naars en honderden vrijwillige molenaars het 

ambacht levend te houden. 

De vijf molenaars van Korenmolen de Ruiter 

zijn apetrots op deze toevoeging: “Het mole-

naarschap is een prachtig ambacht dat ken-

merkend is voor Nederland. Het is zo mooi 

om dit stukje erfgoed in stand te kunnen hou-

den en door te kunnen geven aan de volgende 

generatie. Daarvoor leiden we altijd nieuwe 

molenaars op.”

Op de foto met de klok mee: Nico Perdijk, Arie Vink, 

Arend Vriend, Sam Visch en Karen Walter

Molenaars nu cultureel erfgoed

De Vreelandbode
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Dieuwer Elema
ook in de Broedplaats Vinkeveen.

info@dieuwerelema.nl

www.creatievetherapiedieuwerelema.nl

Praktijk voor Creatieve Therapie 
en Kinderatelier

Het thema van deze Kerst-Vreelandbode is 

Licht. Daarom leek het mij leuk om een paar 

beelden ‘uit de oude doos’ te laten zien die 

iets met dit onderwerp te maken hebben. De 

foto’s komen uit de privécollecties van Vree-

landers, die de laatste tijd gepost worden in 

een nieuwe Facebookgroep: Oud Loenen aan 

de Vecht. Deze groep heeft inmiddels 417 le-

den waarvan sommige mensen elke dag foto’s, 

briefkaarten, filmpjes, oude advertenties enz. 

plaatsen. Ook veel over Vreeland! Echt een 

enorme aanrader voor iedereen die van plaat-

jes van vroeger houdt. Met recht ‘Vroeger’ dat 

in het ‘Nu’ geplaatst wordt!

Sprookjesachtig Vreeland
Jeroen Tang postte onderstaande foto van het 

sprookjesachtige verlichte Vreeland in 1994. 

Niet zo’n heel oude foto, ‘slechts’ 23 jaar oud, 

maar toch weer heel anders dan nu omdat de 

Van Leerbrug toen een stuk uitbundiger ver-

licht werd dan nu. De lampjes in Voorstraat 

hangen er gelukkig nu ook nog zo bij!

De Bevrijding
Over een ander soort ‘licht’ verhaalt de foto 

van Corrie Zehenpfenning. Hierboven zien 

we een foto van de Bevrijdingsoptocht in mei 

1945. Wat een verlichting was dat, het einde 

van de oorlog. We zien een mooi versierde kar 

met ‘appeltjes van oranje’ en de tekst ‘Waar 

oranje bloeit, geluk en vrede groeit’. Ernaast 

staat Cees van Esch, wiens grootmoeder bij 

haar dochter op het Kerkplein woonde. Op de 

achtergrond de kruidenierswinkel van Mij-

waart, nu kapster Thea. 

De fotograaf
Corrie postte ook de foto van fotograaf Jac 

Hezemans, die net bezig is een lamp te draaien 

in zijn fotolamp. Hij had een winkel en stu-

dio aan de Voorstraat 10, waar nu Ietje van de 

Born woont. 

Zomaar drie prachtige oude plaatjes rond het 

thema licht. Het is wel de winst van Facebook 

- hoeveel nadelen het soms ook heeft - dat er 

beelden naar boven komen die anders in de 

fotoboeken van mensen zouden blijven zitten 

en misschien op den duur weggegooid wor-

den. Zo kunnen heel veel mensen hiervan ge-

nieten en blijft de geschiedenis leven. J.J.

Vreeland Nu

Vreeland Vroeger

Foto’s en ....Facebook

Wildassortiment voor de Kerstdagen:
*Eendenborstfilet

*Hazenbout achterpoot
*Hazenrugfilet

*Kangaroebiefstuk
*Konijnenbouten
*Parelhoenfilet

*Wildzwijn biefstuk
Laatste bestel dag woensdag 20 december, 

ophalen op zaterdag 23 december
Fijne feestdagen!
Volg ons op facebook
Graag tot ziens bij

 Dagwinkel Aloys Hageman

Dagwinkel Aloys Hageman
Voorstraat 15, Vreeland
Tel: 0294-231514 
Fax: 0294-230559
Dagwinkelhageman@live.nl
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In de week van de Sinterklaas intocht kreeg 

Vreeland maar liefst twee keer bezoek van 

onze burgemeester Marc Witteman. Eén keer 

voor een goede-doelen-bloembollenactie (zie 

pag. 6 ) en één keer om Sinterklaas te verwel-

komen. Bij deze gelegenheid was voor het eerst 

de Kinderburgemeester mee naar Vreeland. De 

10-jarige Mijke Moons is afgelopen september 

verkozen tot kinderburgemeester van Stichtse 

Vecht en zij vergezelt de burgemeester of wet-

houder bij allerlei jeugd-gerelateerde bezoe-

ken in de gemeente. Zij is ambassadrice voor 

de jeugd en zet zich in voor minder pesten op 

school, gezonder snoepen en sporten voor alle 

kinderen, ook die niet zoveel geld hebben. Zij 

vond het erg gezellig in Vreeland! 

Twee burgemeesters op bezoek

Reizende Heiligen in de kerk

Tijdens de Vrijwilligersfeestavond op 24 

november j.l. werd Vincent Stapper in de 

categorie ‘individueel’ verkozen tot Vrijwil-

liger van het jaar Stichtse Vecht. De prijs 

voor ‘groep’ vrijwilligers is naar Parkpodium 

Boom en Bosch gegaan. Onze dorpsgenoot is 

gekozen vanwege zijn vrijwillige inzet voor 

de Hartreanimatie Stichtse Vecht, EHBO 

afdeling Vreeland, Sportraad Stichtse Vecht 

en DOS Vreeland. Van harte gefeliciteerd 

Vincent! 

Foto: Jan van Dam.

Vincent Stapper vrijwilliger van het jaar

Professionals 
voor tijdelijk met 
de kwaliteiten 
voor vast op uw
marketingafdeling  

De top op elk niveau 

Amsterdam - Eindhoven    www.sms-intermediair.nl 

Chris Witteveen 06 - 54 34 00 00

elektrawerken, loodgieterswerkzaamheden,

De VreelandbodeDe Vreelandbode

De Sterren van Vreeland hebben weer een 

fraaie tentoonstelling georganiseerd in de 

Grote Kerk, dit keer een serie van 15 mens-

grote heiligenportretten. Een wat ongewo-

ne situatie, want het is lang geleden dat er 

heiligenbeelden in deze protestantse kerk 

hebben gestaan. Ruim 60 van de cursisten 

van kunstenaar Herman Tjepkema had-

den aan de 15 panelen gewerkt: beelden 

en levensverhalen van veertien heiligen, 

afgebeeld rond Maria en het kindje Jezus. 

De panelen vertelden het wonderlijke en 

vaak gruwelijke levensverhaal van de hei-

lige. Zeker met de muzikale begeleiding 

van organist Lieuwe Visscher was het een 

prachtige tentoonstelling. 

Wij zijn intens verdrietig, maar dat zal veranderen in weemoed. En weemoed 
zal veranderen in heimwee, heimwee naar een mooie tijd met veel goede 
herinneringen aan Ferry. En heimwee naar een bijzonder mens

De belangstelling neemt het verdriet niet weg, maar geeft ons het gevoel dat 
wij dit samen met zoveel lieve mensen niet alleen dragen. Uit de grond van 
ons hart bedanken wij u voor uw steun, vriendschap, liefde, bloemen 
kaarten en brieven.

Sterre, Wim en Greet, René en Robert, Richard en Gerlint en Evy




