
Het was weer gezellig druk in de oude
dorpskern van Vreeland op 11 december jl.
voor de tweede keer stonden de straten tij-
dens de Kerstmarkt vol met gezellig inge-
richte kramen. De organisatie lag, namens
de Bedrijfsvereniging, in handen van
Karin van Dis en Sandra Boogert. Zij had-
den gezorgd voor een wisselend aanbod
van kleding, woonaccessoires, kerstartike-
len en andere leuke koopwaar. Speciaal
voor deze Kerstmarkt signeerde Willeke
van Ammelrooy haar nieuwe boek “Acte
de Presence” en demonstreerde een vuur-
spuwer zijn vurige kunsten. In de
Ruiterstraat werd de garage van de familie
Witteveen omgetoverd tot Galerie. Hier
toonden de Vreelandse kunstenaars
Liesbeth Romeijn, Dieuwer Elema en
Maarten Vlam hun schilderkunst. Even
verderop heeft menigeen zich vereeuwigd
in de levende Kerststal. Er werd gesmik-
keld van lekkere stamppot, snert, broodje

worst, vis en poffertjes. Bij pannenkoek-
huis Noord Brabant was het gezellig druk
en Hotel de Nederlanden zorgde voor de
glühwein. In de appelschuur timmerden
kinderen onder leiding van Caspar
Zeldenrijk vogelhuisjes en maakten pin-
daslierten. 

Lees verder op pagina 4

Gratis maandelijks huis-aan-huis blad voor Vreeland • Jaargang 2 • nr 9 • december 2009 • info@vreelandbode.nl

Van de redactie
Wat zitten we weer middenin een volle en gezellige december
maand! Sinterklaas bezocht zoals ieder jaar weer ons dorp, al
generaties lang een memorabel festijn. En de kerstman dook op
bij de zeer sfeervolle en geslaagde kerstmarkt . De geweldige or-
ganisatie daarvan, de feeërieke entourage, de vele leuke, verras-
sende en lekkere stands en het vrolijke publiek maakten weer
een groot succes van deze markt. Velen van u zullen de oer-
Vreelander kennen, Albert Grifioen, en de import-Vreelander
Marcel Maijer kent u nu misschien alleen nog maar van de te-
levisie, na het lezen van de Vreelandbode kent u hem beter!  U
komt meer te weten over de seniorengym en de bridgeclub, di-
verse kerstactiviteiten en welke heerlijke bubbels u in de
Dagwinkel kunt kopen voor de feestdagen. Kortom: een feeste-
lijke Vreelandbode voor lekker lang leesplezier! De redactie wenst
u hele fijne feestdagen en alvast een gelukkig en gezond 2010!

Singel 1
3633 CW Vreeland

tel.: (0294) - 23 31 79
fax: (0294) - 23 36 04

Het einde van het jaar is in zicht en daar-
mee ook de afronding van het Dorpsplan.
Tijdens de algemene ledenvergadering op
4 november is het concept van het
Dorpsplan uitgebreid behandeld. Punt
voor punt is het plan doorgelopen en heb-
ben de aanwezige leden hun zienswijze
kunnen ventileren. De opkomst was groot
en daar is het bestuur van de Dorpsraad
natuurlijk heel blij mee. Wij proberen na-
mens de inwoners van Vreeland te hande-
len en hebben feedback nodig van dezelf-
de inwoners. Met elkaar zijn we tot een de-
finitieve versie gekomen en op dit mo-
ment ligt de tekst bij de drukker. Anouk
Pruim heeft de vormgeving verzorgd en
het ziet er prachtig uit! Bedankt Anouk!
De grote trekker van het Dorpsplan bin-
nen het bestuur was Joost de Haan. Hij
heeft het bestuur verlaten na volbrenging

van deze enorme taak. Joost, heel erg be-
dankt voor al je inzet in de Dorpsraad van-
af het prilste begin. We zullen je inbreng
missen! Het bestuur zal op gepaste wijze
Joost een waardig afscheid geven. 
Het halfjaarlijks overleg met de burge-
meester en wethouders was zeer succes-
vol. Er is veel besproken en afgesproken.
Het verslag van deze vergadering wordt
verwacht op de site www.dorpsraadvree-
land.nl. Op de valreep was er nog de bol-
lenplant-actie op het Floragrasveld op 14
november. In de stromende regen heeft
het bestuur met enkele vrijwilligers 1000
bollen geplant rondom de bomen langs
de Floraweg. In het voorjaar kunnen we
met elkaar genieten van narcissen en kro-
kussen op deze plek. Onze dank gaat uit
naar Lodewijk van Monsjou - hij leverde
deze bloembollen. R.v.M.

Bericht van de Dorpsraad

Oergezellige Kerstmarkt

Hij komt, hij komt, die goede goede Sint! Vol verwachting klopten de hartjes van vele Vreelandse kin-
deren en hun ouders toen Sinterklaas aankwam in ons dorp. Met muziek en sinterklaasliedjes werd
de Goedheiligman ontvangen en zoals ieder jaar was deze prachtige traditie weer één groot feest.

De Dorpsraad wenst u fijne feestdagen
en nodigt alle Vreelanders van harte uit 
voor de traditionele Nieuwjaarsborrel op 

1 januari 2010 vanaf 16.30 uur in het Dorpshuis.

En een goed voornemen voor 2010: 
word lid van de Dorpsraad! 

De Nieuwjaarsborrel wordt gesponsord door de Bedrijfsvereniging en het Dorpshuis.

De VreelandbodeDe Vreelandbode

Sint bezocht Vreeland
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tel.: 0294 - 23 22 40

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
Gemeentehuis Loenen
tel. 236262 E-mail: gemeente@loenen.nl
Open: ma t/m vr 09.00-12.00 uur
www.loenen.nl
Politiepost Loenen
tel. 0900 8844
ma- en don-middag van 13.30-16.30 uur
Apotheek ‘s-Graveland
tel. 035 6562110
Meenthof 32-34, 1241 CP Kortenhoef
Apotheek Loenen
tel. 232703
Albrechtlaan 2, 3632 BB Loenen
Verloskunde Wijdemeren - Vreeland
tel. 035 6953522 Thera van Erp
Verloskundige praktijk Kortenhoef e.o.
tel. 035 6566333 M. Boomars & A. Onvlee
www.verloskundigekortenhoef.nl
Stichting Tympaan
Koningin Julianaweg 52a
3632 EG  Loenen aan de Vecht
tel. 230400
loenen@stichtingtympaan.nl  
www.stichtingtympaan.nl
Zuwe Algemeen Maatschappelijk Werk
tel. 0346 263094
Angstel 138, 3621WC Breukelen
Spreekuur ma t/m vr 09.00-10.00 uur
Zuwe Thuiszorg
tel. 0346 260060
Angstel 138, 3621WC Breukelen
Wzc 't Kampje
Dagverzorging ma., di., do., vrij. 
Huishoudelijke ondersteuning 
tel. 233159
Dierenartsenpraktijk Loenen
Spinnerie 2, 3632 ET Loenen
tel. 231315
Dierenambulance Hilversum e.o.
tel. 035 6830300
www.dierenambulancehilversum.nl
Dorpsraad Vreeland
p/a Raadhuislaan 3, Vreeland
tel. 231558 of 06 15908850
e-mail: info@dorpsraadvreeland.nl
Vivium Klantenservice
Woonzorg-Thuiszorg-Services
Postbus 406, 1270 AK Huizen
Tel. 035-6924924, www.vivium.nl

Agenda

De Vreelandbode is een uitgave van
Stichting Vreelandbode (KvK 30238883)
Rekening 11.27.81.632 t.n.v. Stichting
Vreelandbode
Postadres: p/a Duinkerken 5, 3633 EM
Vreeland Email: info@vreelandbode.nl
Redactie: Sandra Boogert, Grace
Inklaar, Juliette Jonker, Annelies
Weijschedé, Renée Bink, Saskia lutje
Beerenbroek-Nooij en Barbara Mees
Met medewerking van: 
Harold Linnartz, Lis van Haagen, Roos
van Monsjou, Connie Lohuis en Engeline
van Ee.
Contactpersoon verenigingen:
Sandra Boogert.
Advertenties: Karin van Dis:
info@vreelandbode.nl  
Tarieven advertenties op aanvraag
Administratie: Carola Marseille 
(penningmeester)  
Website: Rens van der Meer. 
Oplage: 1000 exemplaren. Drukker:
Dunnebier Print, Nederhorst den Berg
Kopij voor de volgende Vreelandbode
uiterlijk 13 januari 2010 inleveren via
info@vreelandbode.nl.  De volgende
Vreelandbode komt uit op 21 januari.
De redactie behoudt zich het recht voor om de
aangeleverde teksten in te korten, danwel
niet te plaatsen, zonder opgaaf van redenen.

Protestantse Gemeente Vreeland
zon. 20 dec. 10.00 ds. T. v.d. Wal  
don. 24 dec. 22.00 ds. R. Abma

Kerstnachtdienst
vrij. 25 dec. 10.00 ds. R. Abma
zon. 27 dec. 10.00 candidaat P. Michiels 
don. 31 dec. 19.30 ds. R. Abma
vrij. 1 jan. 10.00 eigen invulling
zon. 3 jan. 10.00 A.W. Creemer-Allard
zon. 10 jan. 10.00 ds. R. Abma
zon. 17 jan. 10.00 ds. R. Abma 

Ludgerus Parochie
zon. 20 dec. 10.00 Pastor Eppink
don. 24 dec. 19.45 Pastor van Os

Kindernachtmis
22.00 Pastor Geurtsen

Nachtmis
vrij. 25 dec. 10.30 Pastor Vernooy
zon. 27 dec. 10.00 Werkgroep Woord 

& Communnie
vrij. 1 jan. 10.30 Pastor Geurtsen

Belangrijke telefoon-
nummers en adressen

Kerkdiensten

Colofon

Gezondheidscollectief 
Vreeland

Fetha 3
* Dieet- en voedingsvoorlichting

Mw. Y. van Erp, tel. 0294 - 26 54 48

* 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
In samenwerking met “De Singel” centrum 
voor zorg en welzijn - www.singelzorg.nl

18 dec. Kerstconcert “Sursum Corda”
19 dec. Goedkoper in Hilversum
19 dec. Christmas Carols Kortenhoef
24 dec. Rondgang Vreeland 

door muziekvereniging
24 dec. Karaoke bij Cor
25 dec. Gezinsdienst in Grote Kerk
1 jan. Nieuwjaarsborrel Dorpsraad 

in het Dorpshuis voor alle 
Vreelanders

6 jan. Driekoningen

Straatweg 1
3621 BG Breukelen
Tel. (0346) 561478,
fax (0346) 283400 
info@deolifant.nl

Bruiloften

Partijen

Recepties

Vergaderingen

Presentaties

Seminars
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Traditionele Karaoke in Kerstsfeer
Kerstavond, 24 december 22.00 uur

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

Iokai-Shiatsu
manuele lichaamstherapie

praktijk Henk Kieviet

Kerstrondgang ‘De Vecht’ 
Zoals ieder jaar trekt de muziekvereni-
ging op kerstavond met sfeervolle muziek
door ons mooie dorp. Rond negen uur spe-
len zij op het Maartenplein.
Hier kunt u zich verwarmen aan vuurkor-
ven en genieten van de unieke kerstsfeer.
Ook dit jaar komt de muziekvereniging
met een bijzondere aanbieding.
U kunt een minioptreden bij u thuis reser-

veren. Stel, u zit aan een heerlijk kerstdi-
ner met vrienden of familie. Wat is er dan
nog mooier dan een live kerstconcert aan
tafel. U kunt tot 22 december een optre-
den aanvragen bij reserveren@muziekver-
enigingdevecht.nl 
Een optreden bestaat uit twee nummers
en kost slechts € 30,-. Ieder extra nummer
kost € 10,-.

Voor de lekkerste kaas,
de ruimste sortering magere kaas,
de beste boerenkaas uit het groene hart
van de Krimpenerwaard en de meest 
verrassende buitenlandse kazen!

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

Visprinses Renate

Verse vis, dagelijks vers aangevoerd! 

Iedere  donderdagochtend 

op de Fetha.

Ja, u leest het goed. Met Kerst kunt u een
stukje sfeer van korenmolen “de Ruiter”
in huis halen - een echte ambachtelijke
Kerststol door u zelf gemaakt. Het is moge-
lijk om tot zaterdag 12 december 2009 een
kompleet ambachtelijk “Molen-kerststol”
pakket bij korenmolen “de Ruiter” voor
€ 7,95 te bestellen. Alle ingrediënten aan-
wijzingen in het pakket. Voor de doe-het-
zelf bakkers een uitdaging om een zelf-ge-
maakte Kerststol voor het gezin of de fami-
lie te presenteren. 

Op de molen liggen de bestelfomulieren
op u te wachten. Bestellen via onze websi-
te www.korenmolenderuiter.nl is ook mo-
gelijk. 
Ga naar contacten en geef uw naam,
adres, woonplaats en telefoonnummer op
en vermeld dat het om een bestelling van
het Molen-kerststol pakket gaat. 
Op zaterdag 19 december kan het pakket
van 10.00-16.00 uur opgehaald worden bij
Korenmolen “de Ruiter”,
Nigtevechtseweg 24, Vreeland.  

Kerst met korenmolen ‘De Ruiter’

Dit is een uitnodiging aan alle mensen in en
om Vreeland om Kerst te komen vieren in de
feestelijk verlichte Grote Kerk. Kerst is toch
het feest om elkaar op te zoeken en je in de
kou te laten verwarmen door de geboorte
van het kindje Jezus. Op kerstavond is er eerst
een rondgang door het dorp van muziekver-
eniging De Vecht - zij spelen prachtige kerst-
liederen in het donker - en daarna begint om
22.00 uur de Kerstnachtdienst. Er branden
echte kaarsen in de kroonluchters en het
Nieuwe Koor, dat op een prachtig niveau
zingt, brengt ons in kerstsfeer onder de en-
thousiaste leiding van Robert Hoving. Verder
is er muziek op het orgel van Lieuwe

Visscher. Ondergetekende verzorgt de over-
weging. In de dienst zingen we kerstliederen
en klinkt het kerstevangelie. Na afloop is er
chocomel of glühwein met een snee kerst-
brood, een gezellig moment. 
Op 1e Kerstdag, 25 december, is er om 10.00
uur ‘s ochtends een gezinsdienst met veel
zingen, trompetspel van David Schouten
van de Velde en een kerstspel waarin een aan-
tal kinderen en jongeren meespelen. Beide
keren bent u en jij van harte welkom! Een
mooie kans om de kerk samen vol te zingen! 

Namens de protestantse gemeente Vreeland,
Richtsje Abma

Kerst vieren in Vreeland

Op vrijdagavond 18 december 2009 geeft
het Christelijk Gemengd Streekkoor
“Sursum Corda” haar jaarlijkse Kerstcon-
cert. Zij doen dit in samenwerking met
het gemengd kleinkoor A Capell a Lek uit
Culemborg. Er worden bekende en min-
der bekende liederen gezongen, zoals oa
“One holy Night” en “O du Fröhliche”. Er
wordt gezamenlijk opgetreden met de lie-
deren “Christmas Lullaby” en “The Angels

and the Shepherds”. Mark van Kuilenburg
is de organist en zal een medley van diver-
se kerstliederen ten gehore brengen. Als
bezoeker krijgt U de gelegenheid om deel
te nemen aan de samenzang met als af-
sluiting het o zo bekende maar mooie lied
“Ere zij God”. Deze avond staat onder lei-
ding van de heer Andies Jagt.  Aanvang
20.00 uur, de kerk is open vanaf 19.30 uur.
Toegang gratis.

Kerstconcert ‘Sursum Corda’

De OSG (oecumenische streekgemeente) or-
ganiseert ook dit jaar weer een tweetal bij-
eenkomsten rond Kerstmis, die beide vol
met muzikale kerstklanken zitten. De sfeer-
volle ambiance van het eeuwenoude ge-
bouw met zijn prachtige akoestiek draagt
zeker bij aan uw opmaat naar Kerst 2009!

Zaterdagmiddag 19 december, 
aanvang 16.00 uur
Christmas Carols gezongen door “What
Sweeter Music” o.l.v. Jos Smits. Het ensem-
ble bestaat uit acht zangers, allen ge-
schoolde amateurs. Zij zijn ontstaan uit
het Amsterdamse Westerkerkkoor en tre-
den als dubbelkwartet op in diverse ker-
ken in de periode rond kerst. Zo zingen zij
in Wognum, Laren, Stompetoren, de
Openbare Bibliotheek van Amsterdam en

natuurlijk:  in Kortenhoef. Zij brengen een
programma van bekende en minder be-
kende carols en andere kerstliederen.
Toegang vrij: mandje bij de uitgang.

Kerstnachtdienst 24 december , 
aanvang 22.00 uur
Vanuit het duister van de avond komen
we binnen in het met kaarsen verlichte
kerkje om met elkaar de komst van het
kind te gedenken. In deze traditie gewor-
den dienst, worden de liturgie en uitleg
verzorgd door Jacobine Geel. Het “Similia
kwartet” uit Aalsmeer  zal voor en met de
gemeente kerstliederen zingen, begeleid
door Jos Smits op de vleugel. Na afloop is
er de traditionele warme chocolademelk!
Komt allen te zamen....
www.osg-kortenhoef.nl

Kerst in het Oude Kerkje van Kortenhoef
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Houd 
Vreeland 

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

Buitenzonwering
Binnenzonwering

Rolluiken
Horren

• Shutters
• Terrasoverkapping
• Lifestyle artikelen
•

Showroom: Nieuw Walden 33
1394 PA Nederhorst den Berg

Tel. 0294-255501 www.rofazonweringen.nl

Verslag Kerstmarkt

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 FAX 0294 - 231539

* VERKOOP * SCHADE * REPARATIE * APK*
Binnenweg 24c - Loenersloot - Tel. 0294-293300

Vervolg van voorpagina 

Ook in de sfeervolle winkel van
Saskia’s Brocante was het een ge-
zellige drukte. De Kerstmarkt werd
afgesloten met een sfeervolle lam-
pionnen- en fakkeloptocht. De
Kerstman liep voorop en vooral
het donkere Kerkplein was een
spannend stuk in de route. Na af-
loop bleef het tot in de late uurtjes
druk bij Cor waar een accordeo-
nist zorgde voor de nodig live-mu-
ziek. De organisatie kijkt terug op
een geslaagde Kerstmarkt.

Uitslag wedstrijd “Hang uw 
ballen in de boom”
De Kerstman had moeite om uit
de grote kerstboom met zelfge-
maakte ballen de 10 mooiste te kiezen. Hij
wilde eigenlijk iedereen een prijs geven,
maar dat ging helaas niet. De hoofdprijs:

een overnachting in “het boshuisje” in

Bergen op Zoom is gewonnen
door Ties Heslenfeld. Hij had zijn
piepschuim kerstbal omgetoverd
tot sneeuwman met zelf geknut-
selde hoed en armen gemaakt
van takjes. De kinderen van de
klas van juf Conny werden ook al-
lemaal beloond met een klein
prijsje. Zij hadden op school alle-
maal zelf een bal gevilt. De overi-
ge prijswinnaars hebben bericht
gekregen. Inmiddels hebben alle
kinderen hun prijs ontvangen. 
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Huiswerkcursus                           Bijlessen

www.studycompany.nl 0294-234883
Breukelen & Bussum

DEMPER CONSULTANCY

DCDC
DEMPER CONSULTANCY
FINANCIEEL ADMINISTRATIEF ADVIESBURO

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

Bergseweg 18, 3633 AK Vreeland
Tel. 0294 - 234416
info@groenpartners.nl
www.groenpartners.nl

WICO
DIENSTVERLENING

GLAS- EN GEVELREINIGING
Willem Dolman

Adm. de Ruyterlaan 172 • 1215 NE Hilversum • Tel. 06 295 529 64

Voorstraat 20  Vreeland  tel. 0294 - 23 14 22

Maandag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagmorgen geopend van
08.30 tot 13.00 uur.  Zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur.

Bedankt!
De organisatie bedankt De
Toverkikker en Tierlantijn
voor het beschikbaar stellen
van de prijzen. Ook bedanken
zij Reinco Abels en Johan
Beukeboom voor het maken
van de kerststal, Caspar
Zeldenrijk voor het verzorgen
van de timmerworkshop,
Krijn-Jan Driessen voor de
sponsoring van het druk-

werk, de familie Witteveen
voor het gebruik van hun garage, Henk
Griffioen voor het gebruik van de appel-
schuur, de sponsor van de vuurspuwer,
Bart Pronk voor het ophangen van de licht-
jes, John Kramer en Nicoline Duyzer voor
het beschikbaar stellen van licht en geluid
en de Muziekvereniging voor muzikale
omlijsting tijdens de markt. De buurtbe-
woners worden hartelijk bedankt voor het
gebruik van elektriciteit voor de benodig-
de sfeerverlichting.

Mocht u nog ideeën of sugges-
ties hebben voor en komende
Kerstmarkt dan kunt u een
mail sturen naar info@kerst-
marktvreeland.nl of bellen
met Karin 0294  414157 of
Sandra: 0294 231182. 
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Bedrijvigheid in en rond Vreeland
Naomi Stubbé van Boútriba

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

Boútriba is een bedrijf dat verzorgingspro-
ducten ontwikkelt en verkoopt voor kinde-
ren. Denk daarbij aan douche gels, massa-
geblokken, shampoos ed. afgestemd op
verschillende type kinderen. Er wordt al-
leen gewerkt met natuurlijke ingrediën-
ten en heerlijke geuren met als doel ieder
kind met z’n eigen temperament optimaal
te laten relaxen. Een boeiend concept dat
op de website van Boútriba in ‘geuren en
kleuren’ wordt uitgelegd. Maar mijn vraag
aan de directeur van dit bedrijf, Naomi
Stubbé, is toch vooral hoe dit allemaal tot
stand gekomen is.
Naomi vertelt graag en gepassioneerd: ze
noemt zichzelf een kind van twee cultu-
ren want ze is gedeeltelijk opgevoed door
haar Indonesische grootouders. 
Als 17-jarige had ze niet de financiële mo-
gelijkheden om te studeren. Dus deed ze
eerst een Schoevers opleiding om toch
vooral zelf geld te kunnen verdienen.
Daarna kreeg ze de mogelijkheid naar
Amerika te gaan. Ze kwam bij een gezin te-
recht, een beetje als au pair maar door de
fitnesslessen gegeven door Jane Fonda
zelf, raakte ze zo bevlogen dat ze een oplei-
ding tot aerobics instructeur volgde. In
Nederland, in Leiden, studeerde Naomi
alsnog psychologie en daarnaast werkte ze
in haar eigen sportschool. Na haar studie
wilde ze het bedrijfsleven in en kreeg ze
een baan als management consultant bij
KPMG. Na een aanvullende MBA studie
volgde een directiefunctie waarbij ze de
hele wereld overvloog, opgehaald werd
met limousines en privéjets. Allemaal ont-
zettend leuk om meegemaakt te hebben
maar ondertussen was ze getrouwd met
Marc en diende zoon Rutger zich aan en
niet veel later dochter Bodine. Dat was
voor Naomi het moment om even een pas
op de plaats te maken. Ze nam een sabba-
tical en kreeg daardoor ruimte in haar
hoofd. Ze besloot om een oude droom
waar te maken en wilde naar de kunstaca-
demie. Via een mode opleiding bij Vogue

werd het uiteindelijk een opleiding voor
conceptontwikkeling. Dat was een schot
in de roos: het ging over merken, maat-
schappelijk verantwoord ondernemen en
over alles wat met ‘groen’ te maken had.
Aan het eind van die opleiding moest ze
een concept voor een bedrijf presenteren.
Er vielen een paar dingen op hun plek:
Rutger was een kind ‘dat veel in zijn hoofd
bezig was’ en veel baat had bij massage.
Door onderzoek te doen naar wat er eigen-
lijk in die massageproducten zat, kreeg ze
kennis over hoe het beter en  zuiverder kon
en gemakkelijker om op te brengen. Dat in
combinatie met haar studie psychologie
en haar Indonesische achtergrond (waar-
bij aanraken en massage een natuurlijk
onderdeel vormt van de band tussen ou-
der en kind) resulteerde in een eerste aan-
zet voor Boútriba.
Over de stap van concept naar business-
plan en vervolgens naar productie heeft
Naomi nog  ‘behoorlijk lang’ gedaan. Er
moesten investeerders worden gezocht, de
afzetmarkt moest worden verkend, het
ontwikkelen van de productielijn volgens
eigen receptuur. Daarbij kwam het testen
van de producten en het ontwikkelen van
het design en de website. Naomi is overal
bij geweest en heeft overal met haar neus
bovenop gestaan. Als ze te weinig kennis
had over een bepaald onderdeel dan volg-
de ze daar weer een cursus voor. En echtge-
noot Marc heeft haar geholpen met de ju-
ridische en financiële zaken want ‘je kan
nu eenmaal niet alles zelf’.
Het ontwikkelen en bedenken vindt
Naomi het aller leukste dat er is en vervol-
gens zoekt ze daar mensen voor die haar
verder kunnen helpen. Daarnaast heb je
de nodige ambitie, lef en doorzettingsver-
mogen nodig (denk ik er nog even achter-
aan).
Naomi heeft me een paar producten mee-
gegeven die ik gebruik ter inspiratie tij-
dens het schrijven. Heerlijk, ook voor vol-
wassenen! R.B.

Restaurant Het Arsenaal, 
Brasserie Paul Fagel met de Binnentuin 

& Theaterzaal ‘Klein Arsenaal’
Welkom op de plaats waar ambiance en gastronomie elkaar ontmoeten in het 

historische decor van Naarden-Vesting. De combinatie van drie locaties met elk
een geheel eigen karakter en sfeer maakt Arsenaal Restaurants Paul Fagel uniek

en multifunctioneel. Het Restaurant Het Arsenaal, De Brasserie Paul Fagel 
en de Binnentuin en Theaterzaal Klein Arsenaal (ruim 200m2) hebben een 

gemeenschappelijk kenmerk: de gastronomische magie van Paul Fagel.
Het is onze uitdaging om u te verrassen met een arrangement dat perfect bij u 
en uw gasten past. Daarom is letterlijk alles mogelijk bij Arsenaal Restaurants

Paul Fagel. Van ingetogen, intieme lunches en diners tot grote evenementen.
Maar ook voor een onvergetelijk huwelijksfeest is Arsenaal Restaurants 

Paul Fagel de perfecte plek. Zeker omdat we sinds augustus 2009 een officiële
trouwlocatie in Naarden-Vesting zijn! U kunt zelfs het ja-woord uitspreken 

in de mediterrane Binnentuin van Het Arsenaal.

2 gangen Lunch menu à € 29,50 inclusief café complet 
3 gangen Diner menu à € 35,00

7 dagen per week geopend voor diner.
Van maandag t/m vrijdag tevens geopend voor de lunch.

Kooltjesbuurt 1, 1411 RZ Naarden-Vesting
info@paulfagel.nl • 035 - 694 91 48 • www.paulfagel.nl

Cursus Intuitief Schilderen
Kijk voor meer info op 
www.dieuwerelema.nl, onder “nieuws”

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

Praktijk voor Creatieve Therapie
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Aloys Hageman
Voorstraat 15 Vreeland

Tel.: 0294-231514 Fax: 0294-230559

Het adres in Vreeland voor
al uw DAGverse producten.

Tevens: Stomerij, TPG servicepunt, Postbank
geldservice, Kopieerservice 
en Fotoservice (ook digitaal)

de Angstel
LIJSTENMAKERIJ

Houten en metalen lijsten voor al uw inlijstwerk.
Schilderijen, prenten enz.

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

van 11.00 tot 17.00 uur geopend.

Rijksstraatweg 111, 1386 JH Baambrugge
Telefoon 0294 291 991

Tweewielers
Brugstraat 1, Nederhorst den Berg, Tel. 0294 - 25 36 46

Alles voor de fiets en de bromfiets.
Ook voor accessoires bent u bij ons aan het juiste adres!

Maandag gesloten

Kroon

Dit jaar viel de Bridgeclub Vreeland de eer
te beurt om op 20 november 2009 het
Vecht en Gein (bridge) toernooi te organi-
seren. Deelnemers kwamen uit Maarssen,
Weesp, Abcoude, Loenen, Breukelen en
Vreeland. De twee goed geoutilleerde za-
len van het Dorpshuis, waar de heer R. van
den Bos met een groot team klaarstond
om drankjes en hapjes te presenteren,
vormden een prima ambiance.
Zes bridgeclubs deden mee en speelde in
vier lijnen mee - de stemming was de hele
avond sportief en gezellig. Guusje Broex,
wedstrijdleidster van Vreeland, hoefde
maar een enkele keer in actie te komen,
voor het zogenaamd verzaken, voor
bridgers een bekende maar niet gewenste
omissie. Verder kan geschreven worden
dat, dankzij de voorbereiding van Guusje
Broex, de zes teams vijf rondes van vijf

spellen speelden en steeds een tegenstan-
der troffen van de andere club. Niemand
speelde ditmaal  tegen deelnemers van de
eigen club. Van iedere club kregen de
bridgers met het hoogste percentage een
fles wijn. De beker voor het beste paar
ging naar Claartje Kennedy en Arnold
Franken van bridgeclub Weesp. De Vecht-
en Geinbeker ging, net als vorig jaar, naar
Maarssen. Iedereen ging na de uitslag , ge-
wonnen of verloren, tevreden naar huis.
Bridgeclub Vreeland kan nog nieuwe le-
den gebruiken. Een paar keer kennis ko-
men maken om de sfeer, die beslist ont-
spannen te noemen is, te proeven is moge-
lijk. Bridgeclub Vreeland speelt op woens-
dagavond vanaf 20.00 uur in het
Dorpshuis. U kunt zich opgeven bij Grace
van IJzendoorn (tel 0294 231147) of per e-
mail hijzendoorn@hetnet.nl

Vecht en Gein bridgetoernooi in Vreeland

Het Nieuwe Koor Vreeland is een ge-
mengd kamerkoor, gestart in 2000 onder
de huidige dirigent Robert Hoving. 
Het repertoire omvat 4-stemmige klassie-
ke stukken van o.a. Mozart, Schubert,
Bach en Fauré. Maar daarnaast begeeft het
koor zich ook op minder bekend muzi-
kaal terrein met uitvoeringen van bijvoor-
beeld de Petite Messe Solennelle van
Rossini, stukken van Gershwin, enz.
Jaarlijks vindt tenminste één concert
plaats ter afsluiting van het koorseizoen,
maar ook zijn er  wel grotere of kleinere
optredens tussendoor, zoals dit jaar het
Kerstconcert in de Hervormde Kerk in
Loenen (24 december a.s.) en een vocale
bijdrage aan de Kerstdienst in de Grote
Kerk van Vreeland. Momenteel telt het
koor 20 personen, maar er is behoefte aan

versterking bij de TENOREN en de SOPRA-
NEN. Het koor is dan ook op zoek naar nog
een paar enthousiaste zangers voor deze
stemgroepen. Van belang zijn: goede
zangstem, kennis van notenschrift en de
gelegenheid wekelijks de koorrepetities
bij te wonen. Een stemtest maakt deel uit
van de toelatingsprocedure. We repeteren
iedere dinsdagavond van 20.15 tot 22.00
uur in Vreeland, met hulp van onze diri-
gent en koorrepetitor, waarbij gestreefd
wordt naar een mix van kwaliteit en gezel-
ligheid. Bent u geinteresseerd en/of wilt u
meer informatie, stuur dan een e-mail
aan Melle Wierper, voorzitter van ons
stichtingsbestuur: mwierper@xs4all.nl of
aan Monique Nooteboom, secretaris: mo-
niquenooteboom@hetnet.nl of bel 0294
231409.

Het Nieuwe Koor Vreeland zoekt versterking

Lezers schrijven
Kasteel Bloemendal
Tot mijn verbazing, want ik win nooit
wat, trok ik het winnende lot waarmee
we met € 200,- naar 1 van de vestigingen
van de Toekan konden.
We hadden natuurlijk met 30 man een
uitsmijter kunnen gaan eten in Vianen,
maar wij kozen voor onszelf.  
Toen wij eindelijk een weekend hadden
gevonden en ook nog terecht konden,
bleek onze waardebon verlopen!
Gelukkig stelde de receptie van ‘het hotel
ons gerust. We mochten de bon toch nog

verzilveren!
Hotel Kasteel Bloemendal ligt in Vaals,
het meest zuid- oostelijke puntje van
Nederland. We hebben prachtige wande-
lingen gemaakt, onder andere bij het 3-
landenpunt, en geborreld en gegeten in
Maastricht. Bij het uitchecken kregen we
ook nog € 21,40 terug, die ik bij het vol-
gende dorpsfeest in lootjes zal omzetten.
Bedrijfsvereniging bedankt!

Annet Heslenfeld

Per 1 januari a.s. zal slagerij Dalhuizen
zijn deuren sluiten. Na bijna 32 jaar op
deze plek werkzaam te zijn geweest, is het
nu over. De slager gaat met een welver-
diend pensioen. Een groot gemis voor het

dorp, weer een middenstander weg. En
wat zullen velen de grillworst, de heerlij-
ke biefstukken en al het andere lekkers,
vaak van dieren uit de directe omgeving
van Vreeland, missen! Het filiaal van de
gebroeders Dalhuizen in Breukelen
Noord blijft gewoon open. J.J.

Slager sluit zijn deuren

De kunstijsbaan in Nederhorst is weer
open De baan is gelegen naast de gemeen-
tewerf in Nederhorst den Berg. Volg op de
doorgaande weg de borden "Sporthal de
Blijk". Handschoenen zijn verplicht en er
mag niet op Noren worden geschaatst!

Openingstijden vrij schaatsen: Maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdag 14.30 uur -
22.00 uur. Woensdag 13.00 uur - 22.00 uur
Zaterdag en zondag 10.00 uur - 22.00 uur
Kijk voor meer info op: www.ijsclubneder-
horst.n

Kunstijsbaan Nederhorst den Berg
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Verkoop 

Mode/Accessoires
Geschenken

L.M.H.C. Hockeykleding
Open: Dinsdag 13.30 - 18.00 uur

Woendag 10.00 - 13.00 uur

Donderdag 13.30 - 18.00 uur

Vrijdag - 10.00 - 18.00 uur

Zaterdag 10.00 - 16.00 uur

Brugwachtershuisje 

Voorstraat 13 Vreeland Tel 0294 234994

Welkom!
Heb jij goede voornemens of wensen? Laat
ze ons weten voor het begin van het nieu-
we jaar (info@vreelandbode.nl). Wij heb-
ben ook goede wensen voor jou. 
Madelein deed iets wat bijna niemand
durft...ze had een interview met
Sinterklaas! Sint heeft ondertussen het
dorp weer verlaten, maar we blikken nog
even terug met Madelein, Berend, Nena
en Jet! Hebben jullie hem al gesignaleerd,
de kerstman op de Kerstmarkt? Joepie, het
aftellen kan nu beginnen, bijna vakantie!
Weet je nog vorig jaar? Toen konden we
schaatsen. Als er nu geen ijs komt dan
heeft Swaan een paar goede tips voor je.
Nieuwe Razende Reporters stellen zich
aan jou voor. (In januari de laatste en
nieuwste!) Ook zij hebben een lievelings-
feest. Wist jij trouwens het goede ant-
woord op de Prijsvraag? Nena geeft je het
juiste! Helaas stuurde niemand het goede.
Volgende keer beter!  Bodine heeft nieuws,
ze deed een bijzondere ontdekking aan de
waterkant. En tot slot wenst iedereen van
de Kinderpost jullie weer  veel leesplezier,
alvast gezellige kerstdagen en een bere-
goed Nieuwjaar!

Sint met al zijn Pieten is nu weer onderweg
naar Spanje. Foto door Jet van Dis

Sint in Vreeland
Rond kwart over 3 stroomde de kade vol
met volwassenen en kinderen, baby’s in
kinderwagens, kleuters, peuters, oma’s
en opa’s, ooms en tantes, vrienden en
vriendinnetjes, familieleden. Er waren er
super veel. Bij de Nederlanden kon je pe-
pernoten halen en GRATIS chocolade-
melk, en voor 1 euro  kon je  Glühwein  ko-
pen. Eindelijk na heel veel zingen kwam
de boot met natuurlijk zo als altijd je kan
het al raden: Sinterklaas en al zijn zwarte
pieten, er hing zelfs een piet in de mast.  
Sinterklaas had het maar druk met het ge-
ven van een heleboel handen, en zijn pie-
ten met pepernoten uitdelen. Na chocola-
demelk drinken en pepernoten en
schuimpjes eten gingen Sinterklaas en
zijn Pieten naar de kerk. Daar konden de
kinderen op de foto met Sinterklaas en de
pieten. Je kreeg ook een zak snoep. Er was

een hele lange rij. De band speelde alle-
maal sinterklaasliedjes.  WEETJE VAN DE
SINT 1: Sinterklaas logeert in een Hotel
(we mochten niet weten waar).  
WEETJE VAN DE SINT 2: Amerigo is nog in
haar stal met paardenpiet.
Geschreven door Madelein de Razende Reporter

Gedicht voor Ziele Piet

Sinterklaas
Sinterklaas was weer in Nederland,
Las jij thuis ook al de pietenkrant?
Keek jij ook al naar het Sinterklaasjournaal?
Ja, iedereen in Nederland,
We keken allemaal!
Ziele piet wil terug naar Spanje,
Voor de appeltjes van oranje?
Nee?
Wat dan wel?
Misschien voor zijn computerspel!
Test Piet, Prof Piet Hoge Hoge Piet,
Wie van de pieten was er nou eigenlijk niet?
Ik ben dit voor jullie aan het schrijven,
Want Ziele piet moet blijven!

Geschreven door Berend Keehnen (11)
Foto gemaakt door Jet van Dis

Even kennismaken met de
Razende reporters en hun
favoriete feest......
Ik heet Luna en ben 10 jaar. Ik ben razen-
den reporter. Ik zit in groep 6 bij juf
Sandra. Wij hebben een onderzoek ge-
daan dat was cool! Ik heb ook de wind
geinterviewd. Razenden reporter zijn is
tof! Ik vind het goed dat er in de
Vreelandbode ook een Kinderpost is

Ik ben Swaan Bongers. 10 jaar. Een van de
nieuwe RR. Wat ik de leukste feestdag
vind is: Mijn verjaardag. Want dan is er
heel veel bezoek! En ik krijg veel kado’s.

Hallo ik ben lieke  ik ben 8 jaar ik wilde
graag bij de razende reporter’s want dan
kon ik iets schrijfen  en tekenen en zo

Hallo hier Jet! Mijn lievelings feest is mijn
verjaardag. Want dan komt de hele fami-
lie en vrienden, je krijgt kado’s en het is
gezellig ! Dus daarom is dat mijn lieve-
lings feest. En eigenlijk ook omdat je het
heel wat keren mag vieren je partij, ver-
jaardag en op school.

(Volgende keer introduceert zich de nieuwste
Razende Reporter Noumi!) Het interview met Sint
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Wat: Meer dan 3.000 m2 onbeperkt overdekt 
speelplezier in hartje Amsterdam

Wie: Alle kinderen van 0 tot 12 jaar

Waar: Mr. Visserplein 7, ‘oude’ autotunnel 
bij Waterlooplein

Ingang: Trap voor Portugese Synagoge

Prijs: Speciaal voor lezers van deze krant is de TunFun 
entree d 5,50 i.p.v d 7,50. Begeleiders gratis

Hoe: Minimaal één volwassen begeleider per 4 kinderen

Verder: Deze bon uitknippen en voor korting inleveren 
bij de kassa van TunFun! 

Geldig voor 2 kids tot 31 december 2010

www.tunfun.nl V
rB

�

Lezen is goed, luisteren anders

December cadeaumaand! Wat is er leu-
ker dan een hoorspel te geven. Onder de
boom, een reuze verrassing!Wat dacht u

van Oeroeg van Hella Haase? Een 
prachtig hoorspel met Rik Launspach,
Peter Faber, Martin Schwab en onze
dorpsgenote Margaux  Lindenkamp! 

Of Komt een vrouw bij de dokter, volgens
de deskundigen beter dan film en boek!

Een hoorspel: Het  perfecte cadeau, ook voor jezelf.
Voor Vreelanders speciale kortingen!

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

Voorstraat 21  Tel: 237304

Nu ook te koop bij Tierelantijn!!!

Gedicht
De zon is vergaan.
Donkere wolken komen er aan.
Pakjesavond is voorbij.
En de kinderen niet meer blij.
Ook de wind steekt zijn hoofd om de hoek.
En hier en daar klinkt er een vloek.
Plu’s steken op
Tegen regen op hun kop.
Alle mensen zijn er tegen:
Steeds maar regen, regen, regen.

Geschreven door Nena (8)

Een leuke mop!
Een razende reporter interviewt een 100
jarige: Razende reporter:Hoe bent u zo oud
geworden?
100 jarige: Nou ik drink niet ik gebruik
geen druks. En eet veel vitamine
Razende reporter: doe je niks verkeerd?!
100 jarige: Ja wel hoor, ik lieg!

Tot de volgende keer, Luna

Uitslag van Nena’s prijsvraag
Nena vroeg zich af of jij dit wist:  Waarom
vallen de blaadjes van de bomen? 
En het enige juiste antwoord is: De blaad-
jes vallen niet van de bomen omdat ze te
weinig zon krijgen, maar omdat de bo-
men ‘s winters in een koude of zelfs bevro-
ren grond staan. Door de blaadjes ver-
dampt al hun water. Dus de bomen stoten
de blaadjes af, zodat al het water naar de
wortels gaat.
(We ontvingen niet het goede antwoord dus be-
waren de prijs in de grabbelton!)

Gelukkig Nieuwjaar

Kindernieuws

We zaten in de keuken. We zagen iets be-
wegen in het gras en weet je wat het was,
een rivierkreeftje. Leuk hé, hier zie je de
foto. Bodine Stubbé

Vakantietips
Hier zijn wat leuke musea voor in de kerst-
vakantie.
Madame Tussauds (Amsterdam):
Hier kan je wassen beelden bekijken van
bekenden mensen zoals: BN’ers, Royals,
Populaire muzikanten, Wereldleiders,
Hollywood sterren. Culturele beelden en
Sporters. Ze lijken net echt en je kan er
mee op de foto!
Beeld en Geluid (Hilversum):
Hier kom je alles te weten over beeld en ge-
luid. Je kan er animatie filmpjes maken.
En oude beelden van vroeger bekijken.
Het nieuws presenteren en als je klaar
bent kan je heerlijk eten in het restaurant.   
Tropenmuseum (Amsterdam):
Hier kan je een rondleiding krijgen.
Over de Qi van China. Je komt er alles te
weten over China.
Want het is een mooi land hoor.

Door Swaan (10) 

kinderfeestjes
workshops

creatieve middagen
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Voor al uw bruiloften en partijen
Verhuur van biertap, tafels & stoelen
Levering van diverse dranken
Prijzen op aanvraag

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

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

www.borduurstudiohetgooi.nl

Onder de titel ‘Vintersaga’ geeft muziekvereniging ‘De Vecht’
op zaterdag 16 januari een galaconcert om het nieuwe jaar in
te luiden. Het concert zal plaatsvinden in een typische
Scandinavische ambiance. Er worden uitsluitend werken van
Scandinavische componisten uitgevoerd. Zo zijn  er werken te
horen van ‘Grieg’ ‘Sibelius’ ‘Larsson’ en anderen. Ook dit jaar
is er weer een optreden van een gastsolist. Hij speelt ‘Romanse
voor viool en orkest’ van ‘Svendsen’ en ‘Et Sæterbesøg’ van
‘Bull’. Het orkest staat onder leiding van vaste dirigent
Gerhart Drijvers. Het concert vangt aan om 20.00 uur, de zaal
is open van 19.30 uur. Kosten voor het concert zijn € 8,- in de
voorverkoop € 10,- aan de kassa. Kinderen tot en met 15 jaar
betalen € 5,-. Dit bedrag is inclusief pauze consumptie. Het
concert vindt plaats in de Grote ‘Nicolaaskerk’ te Vreeland.
Ook dit jaar is er een exclusief v.i.p. arrangement mogelijk
met een diner in hotel restaurant ‘De Nederlanden’ en gere-
serveerde plaatsen. Meer informatie hierover vindt u binnen-
kort op de website www.muziekverenigingdevecht.nl
Reserveren voor het concert kan op reserveren@muziekver-
enigingdevecht.nl Vorig jaar was het muzikale niveau erg
hoog, het belooft dit jaar nog hoger te worden.

Scandinavisch Gala Concert
Muziekvereniging ‘De Vecht’

Twee zwarte Pieten zorgden in de laatste week van november
voor onrust onder de kinderen van basisschool CSV in Vreeland.
Zonder dat Sinterklaas er iets van wist waren de twee Pieten,
meteen na hun aankomst in Nederland, op weg gegaan naar het
schoolgebouw aan de Floraweg. Daar aangekomen troffen de
twee Pieten echter een dichtgetimmerde school aan. Na een po-
ging tot inbraak kwamen zij tot de conclusie dat er waarschijn-
lijk geen kinderen meer in Vreeland waren en besloten zij het
meegenomen lekkers maar voor de deur te laten staan. Een week
later ontdekten werkmannen van de gemeente, die de school
kwamen slopen, de zak en besloten deze aan Sinterklaas te over-
handigen. Intussen hadden de kinderen van Vreeland een video
van de twee Pieten gekregen waarop zij konden zien dat de mo-
gelijkheid bestond dat Sinterklaas dit jaar geen bezoek aan hun
nieuwe school zou komen brengen. Zij maakten tekeningen
met routebeschrijvingen van hun nieuwe school en stuurden
deze naar Sinterklaas. Sinterklaas riep de twee Pieten op het ma-
tje en uiteindelijk kon Sinterklaas de vrijdag daarop toch een be-
zoek brengen aan de nieuwe brede school in Vreeland.

De verdwenen kinderen van Vreeland

Er is iets vreemds aan de hand met de zon
en dat is interessant voor de IJsclub
Vreeland. Want de zon is bij lange na niet
zo actief als ze had moeten zijn, tenmin-
ste wanneer we naar de Zonnevlekkency-
clus kijken. Zonnevlekken zijn ‘koudere’
en daarom relatief donkere  vlekken op
het oppervlak van de zon. Hun aantal is
een maat voor de activiteit van de zon; hoe
meer er te zien zijn, des te actiever is de
zon. Het aantal zonnevlekken varieert:
eens in de 11 jaar is er een minimum, en
de laatste keer was dat van 2005 tot 2007.
Maar tot verbazing van alle sterrenkundi-
gen blijft dit minimum maar duren. Er
wordt dan ook al gespeculeerd over een
volgende kleine ijstijd, zoals van 1645-
1715, een periode waar de zon ook niet ac-

tief was en die we kennen van de vele
Hollandse schilderijen met mooie winter-
se taferelen. En wat blijkt nog meer? Het
merendeel van de Elfstedentochten is ge-
reden tijdens een zonnevlekken mini-
mum. Toeval? Het zou kunnen, maar als
het aan de zonnevlekken ligt, dan hebben
we deze winter net zo veel ijspret als afge-
lopen jaar. Dus IJsclub Vreeland: zet die
schaatsen maar alvast in het vet.
Weetje: Op 31 december is het ‘Blauwe
Maan’. Dat is de naam voor een tweede
Volle Maan in één kalender maand tijd.
Dit komt niet vaak voor (eens in de 2.7
jaar) - vandaar ook het gezegde ‘op een
blauwe maandag’; en dat de Blauwe Maan
op oudejaarsavond valt is helemaal bij-
zonder. Een goed 2010 toegewenst.      H.L.

Hemel boven Vreeland

Alzheimer. Dementie. Een ongeneeslijke
hersenaandoening met dramatische ge-
volgen voor mensen met dementie en
hun omgeving. Alzheimer Nederland
werkt al 25 jaar aan een betere kwaliteit
van leven van mensen met dementie én
hun naasten door het subsidiëren van we-
tenschappelijk onderzoek, voorlichting,

hulp en belangenbehartiging. Van 9 tot
en met 14 november 2009 collecteerden
weer zo’n 25.000 collectanten in het hele
land om het werk van Alzheimer
Nederland mogelijk te maken. De collecte
in Vreeland heeft dit jaar € 901,66 opge-
bracht. 
Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Opbrengst collecte Alzheimer Nederland



Bart Pronk zet op oudejaarsnacht de spot-
lights op menige straat in Nederland. Als
u de sterretjes, het Bengaalse vuur of de
zevenklapper voorbij bent en dit jaar het
mooiste vuurwerk van de straat wenst,
dan is dit iets voor u. Na het lezen van dit
stuk valt u vast als een blok voor ‘vallende
blaadjes’, ‘zwemmende vissen’ of de ‘crac-
kling bunch of flowers’ van Bart Pronk. Of
voor Bart zelf natuurlijk. 

De vonken schieten er vanaf
Wie hij is, deze grijsblonde krullenbol
met vrolijk blikkende helderblauwe
ogen? De enthousiaste vriendelijkheid
zelve en dat werkt aanstekelijk. Wie daar
alles van weet is Bianca, zijn verse sinds af-
gelopen mei, echtgenote. Op een dag
kwam ze thuis en ontdekte dat al haar
hortensia’s gerooid waren. Ze was ‘not
amused’ maar al gauw bleek de goede re-
den. Bart toverde de tuin om in een dance-
paradijs met een podium waar een dj de
hele avond voor feest zorgde én... vroeg
Bianca ten huwelijk. Ze zei ‘ja’ en ze had
het nog niet gezegd of vriend en buurman
Peter ontstak met een druk op de knop het
op het dak van hun huis aangebrachte,
door Bart speciaal voor Bianca ontworpen
vuurwerk. Vuurwerk in een witte pot met
de naam ‘Wanted’. Now we’re talking!

Ontwerper met handige handjes
Bart (36) is geboren en getogen tussen de
kassen in West Friesland, tussen Alkmaar
en Schagen. Hij houdt van modelbouwen
en gaat na de middelbare school naar de
HTS om werktuigbouw te doen. Van de
richting ‘Fijnmechanisch’ is er maar een-
tje. In Utrecht met een dependance in
Hilversum. En zo komt hij hier 14 jaar ge-
leden terecht, eerst op kamers bij boer
Van der Lee en nu in de Ruiterstraat. 
Hij werkt bij Lucent en daarna bij de
Hoogovens (Corus) als zijn broer Richard
hem vraagt een website met webwinkel
voor hem te bouwen. Eerst doet Bart het
erbij maar niet voor lang. Alle producten
moeten met foto in de webwinkel komen
en fotografeer maar eens een hengel...
Richard runt even boven Alkmaar een
winkel voor de hengelsport met een vloer
van maar liefst 1200 m2, één van de groot-
ste van Nederland. In december verkoopt
hij er vuurwerk bij. 

Een keer per jaar haalt hij Chinees
Door de vuurwerkramp in Enschede zijn
de eisen om de kruithoudende kartonnen
rollen en dozen in depot te houden
enorm aangescherpt. Broer Richard kan
zijn vuurwerkassortiment alleen uitbrei-
den als ook Bart bij het winkelterrein op
een eigen vergunning nog een bunker
bouwt. Bart verdiept zich nu volledig in
het sitebeheer en het vuurwerk. Hij ver-
baast zich hoe duur vuurwerk is voor een
matige kwaliteit en denkt 2 jaar geleden
‘dat kunnen wij beter’. Hij filmt en bestu-
deert professioneel vuurwerk dat veel
meer variaties in kleur, tempo, en mooie
finales kent. Wat verrast zoekt hij eruit en
daarmee gaat hij naar China. “Van de 600

vuurwerkfabrieken die er zijn hebben wij
een hele goede gevonden” vertelt Bart. “In
januari geven we aan de fabriek door wat
we willen en in april reizen we af om de
demo’s te zien. Vaak combineren we dat
met een hengelsportbeurs”. 
En passant neemt hij kortgeleden met
zijn broer het ouderlijk bedrijf over en to-
vert dit om in een moderne Welkoop.
Vandaar dat u Bart wellicht op onze
Kerstmarkt achter zijn kraam zag staan.
Helaas niet met echt vuurwerk, dat is ver-
boden. Maar wel met de prachtigste door
hem zelf ontworpen ‘dummy’s’. Voor-
beelden die hem na aan het hart liggen.
Een vuurwerkpot (‘cake’) genoemd naar
een dancefestival of geïnspireerd op pop-
groep Normaal’s Hendrik Haverkamp. Of
zoals ‘the Grandmaster’, het eerbetoon
aan zijn grootvader die juist overleed toen
hij in China vuurwerk inkocht. Voor zijn
grootvader zijn de ‘falling leaves’.

Klap op de vuurpijl
Eh nee: Bart kan het niet komen bezor-
gen, de regels voor vuurwerkvervoer zijn
streng. En uiteraard heeft hij ook geen op-
slag voor vuurwerk in Vreeland. Maar het
ritje naar Noord Holland haalt u er mak-
kelijk uit want door de eigen import zijn
de prijzen van de potten zó scherp, daar
krijg je het met deze kwaliteit nergens
voor. Ondertussen hebben de broers het
bewijs hiervoor al geleverd. Uit het hele
land reizen ze af naar Noord Holland en
vuurwerkliefhebbers zijn razend enthou-
siast. Dit jaar komen ze voor Climax, met
adembenemende effecten uit het WK
vuurwerk in Scheveningen. Dus wilt u be-
taalbaar pronken met Bart’s vuurwerk?
Kijk dan even op www.pronkvuurwerk.nl. 

A.W. 
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Tel.: 0294 237 068    www.fysiotherapievreeland.nl

Dames-, Herenkapsalon en Modeboetiek
met o.a. de merken

IKKS, MARSH, CLOSED, 
MAIS IL EST OÙ LE SOLEIL?

YARN UNIT &
REPEAT

Exclusieve verkoop van Boútriba
Pure bodycare for kids

Bel voor een afspraak 0294 230028
maandag gesloten

Breedstraat 1-3, Vreeland

Dodaarslaan 10-14, Kortenhoef

de " CAVA "  Castillo Perelada,  kwaliteit verloochent zich niet!
brut / rosado en /of semi-seco  per fles € 11,95  

Tegen inlevering van de " Vreelandbode " 3 fl. voor  € 30,00!!

BENZINE/LPG
AUTOWASCENTRUM VREELAND

OPENINGSTIJDEN:
MA - VRIJ 06.00 - 23.00 UUR

ZATERDAG 08.00 - 23.00 UUR

ZONDAG 09.00 - 23.00 UUR

24-UUR PINBETALING MOGELIJK

In de schijnwerper... 
Bart Pronk, speelt met vuur

In de afgelopen week is er weer ingebro-
ken in enkele huizen aan de Boslaan en op
Oud Over. Er zijn laptops, i-pods, geld en
sieraden verdwenen. Het lijkt erop dat de
inbrekers in de gaten houden wanneer be-
woners wel of niet thuis zijn. 
Dus wees gewaarschuwd!

Nieuwe inbraakgolf
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NIEUWJAARS ACTIE voor dorpsgenoten!
Woont u in Vreeland en heeft u zin om in de Nederlanden te dineren?

Reserveer dan in januari of februari 2010.
Als Vreelander krijgt u totaal 25 euro korting op de rekening 

wanneer u minimaal voor 100,00 besteed.
Wij hopen u in het nieuwe jaar te mogen verwelkomen!

OPENINGSTIJDEN
In januari en februari 2010 zijn wij op zondag en maandag gesloten.
Van dinsdag tot en met vrijdag serveren wij lunch van 1200 - 1400u.

Van dinsdag tot en met zaterdag serveren wij diner van 1800 - 2130u.
Vanaf maart 2010 gaan wij ook de zondag weer open!

LUNCHMENU 3 gangen 39,50 per persoon
DINERMENU 3 gangen 57,50 per persoon

Wij wensen u smakelijke en knusse kerstdagen 
en een gastronomisch, gezond en gelukkig 2010!

Wilco & Caroline Berends
Team de Nederlanden

Voorlopig doen ze nog niets. Maar ze wil-
len wel wat! Op een winderige woensdag-
ochtend tref ik Herman de Haan (57) van
de Stichting Tympaan én dorpsgenoot
Wiek Slaghek (78). Helaas bij Slaghek
thuis. De bedoeling was namelijk dat deze
woensdag een senioren gymclub zich in
het zweet zou werken in de plaatselijke
gymzaal. De Haan: “We hebben nog
slechts twee aanmeldingen en kunnen pas
van start als er tien deelnemers zijn. De
gymlessen zijn bedoeld voor mensen van-
af zo’n 65 jaar. Ze worden gegeven door
Hilde Wit die in het verleden een fysio-
praktijk had in Vreeland. Zoals gezegd op
woensdag van 12.15 tot 13.00.” Slaghek:
“Zo heb je nog wat aan je ochtend én wat
aan je middag. Ik heb in het verleden al
gymles van Hilde gehad. Helaas is dat club-
je uit gebrek aan belangstelling een paar
jaar geleden opgeheven. De lessen waren
geweldig, verantwoord én veilig. We be-
gonnen met een warming up. Na drie
kwartier voelden we ons moe en voldaan.
Iedereen kon in zijn eigen tempo aan de
slag. Ik was er overigens de enige man. Het
lijkt wel of mannen niet van gymnastiek
houden, terwijl beweging verdomd goed is

voor hun krakende wagens!” Slaghek
juicht het nieuwe initiatief toe. Dat is me
al snel duidelijk. Om de kosten hoeft nie-
mand het te laten. Voor ? 3,40 per maand
houden senioren hun conditie op peil. De
gemeente is sponsor van de overige kosten.
Slaghek meent dat de gymclub ook goed is
voor de sociale contacten van senioren. “Je
ontmoet weer andere mensen. Als je el-
kaar op straat tegenkomt, maak je even
een praatje. En aan het eind van het cur-
susseizoen eten we bijvoorbeeld gezellig
met elkaar een pannenkoek bij Noord-
Brabant.” De Haan hoopt op veel telefoon-
tjes en geeft het nummer van Tympaan:
0294-230400. “Gewoon Doen”, zeggen
Slaghek en De Haan. C.L..

Wat doen ze nou?

De Stichting Cursusproject Loenen orga-
niseert diverse cursusactiviteiten in de
verschillende kernen van Loenen. In 2010
kunt u nog meedoen met bijvoorbeeld:
TEKENCURSUS: van heel precies met pen
en inkt tot ‘wild’ met grote vlakken kleur.
Ook stillevens van voorwerpen, bloemen
aquarellen, portretten in krijt en papier
collages komen aan de orde. Kortom veel
technieken en materialen worden ge-
bruikt. Iedereen kan meedoen.
Frequentie: 10 vrijdagochtenden. Tijd:
09.30 - 12.00 uur. Vanaf half januari 2010.
O.l.v: Annemarie Houtzager-Baldal.
Plaats: Dorpshuis Vreeland. Cursuskos-
ten: € 67,50.
CHI NENG QIGONG:
Chi Neng Qigong is een
Chinese bewegingsleer
om uw gezondheid te
verbeteren. Het bestaat
uit eenvoudige en effec-
tieve bewegingen. Het is
gemakkelijk te leren en
brengt snel resultaat.
Alle oefeningen van Chi
Neng Qigong zijn in eer-
ste instantie bedoeld om
uw lichamelijke gezond-
heid te verbeteren.
Daarnaast verbetert ook
uw focus, uithoudings-
vermogen en uw presta-
ties. Door de eenvoudige,
sierlijke oefeningen sti-
muleert u de doorstro-
ming van energie (Qi) en
krijgt u een ontspannen
en krachtig lichaam.
Iedereen kan Chi Neng
Qigong beoefenen, onge-
acht leeftijd, conditie en
fysieke gesteldheid.
Frequentie: 6 dinsdag-

avonden. Tijd: 19.30 - 21.00 uur. Data: van-
af half januari 2010. O.l.v: Gabrielle
McKinnon. Plaats: ‘t Web, Loenen.
Cursuskosten: € 45,00.

Voor meer informatie of opgave belt u met
0294 23 11 55 of 25 34 90. Of bezoekt u de
website www.cursusprojectloenen.nl. U
klikt op de naam van de cursus voor meer
informatie. Een inschrijfformulier kunt u
downloaden van deze site of opvragen via
bovenstaand telefoonnummer. Wij zien u
graag bij een van de leerzame en leuke
cursussen in uw eigen dorp met enthousi-
aste en ervaren docenten.

Tekencursus en cursus Chi Neng Qiong

Café/restaurant partycentrum

“De Herberg”

* Elke donderdag gamba’s eten 
zoveel je kunt voor € 20,75

* Zondag 20 december 15.00 uur
Jamsessie

Vrij toegang

* 25 December:
Op eerste kerstdag zijn wij gewoon geopend 

en serveren wij zowel onze normale menukaart 
als ook een speciaal kerstmenu a € 34,75 (kinderen   

€ 19,75 inclusief cadeautje onder de kerstboom).

Reserveer nu!

Reserveren: 0294 254090
“De Herberg” Vreelandseweg 1, 
1394 BL Nederhorst den Berg.

Vanaf 26 december tot en met zondag 
3 januari zijn wij gesloten.

Stichtse Kade 51, 1243 HW ’s-Graveland. Tel. 035-6560429.

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

Boek nu een reis uit de nieuwe Holland 
International gidsen en profiteer van de 
allerhoogste vroegboekkortingen en de 
snelle beslisserskorting van 25,- euro p.p.
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Zoals u vorige maand heeft kunnen lezen,
staat de korenmolen De Ruiter zoals wij
die nu kennen pas sinds 1910 op deze
plaats. Hiervoor stond er een 17de eeuwse
grondzeiler, die in 1909 afbrandde. Nu
was het zo, dat begin 20ste eeuw honder-
den molens, met name in Noord-Holland,
hun al eeuwenlang vervulde functies ver-
loren. De petroleummotor was uitgevon-
den en de molenaars waren niet langer af-
hankelijk van de wind, of het nu ging om
graan te malen of om polders leeg te
slaan. Vandaar dat er rond die tijd veel mo-
lens werden afgebroken, zij waren niets
meer waard behalve de waarde van het
hout waaruit zij bestonden. Een van die
nutteloos geworden molens stond in
Barsingerhorn, en de eigenaar van De
Ruiter, Van de Poll, vond deze molen via
een advertentie die hij plaatste in het tijd-
schrift ‘De Molenaar’. Het was een oude
poldermolen van het Hoogheemraad-
schap ‘De Noorderkoggen’, een achtkante
binnenkruier, die in onderdelen op een
vlot naar Vreeland werd vervoerd.
Aangezien de molen hier als korenmolen
zou fungeren, werd hij natuurlijk flink
verbouwd. Onder andere werd een andere
koningsspil geplaatst (de hoofdas) , die uit
weer een andere, nog oudere molen komt.
Hier staat namelijk o.a. het jaartal 1735 in
gegraveerd. Ook werd de molen hoger ge-
maakt door hem op een stenen onder-
bouw te zetten. Dit was nodig omdat de te
hoge bomen in de buurt de wind te veel

belemmerden. Onnodig te zeggen dat
wind van levensbelang is voor een molen!
De molen kreeg een stelling, zodat de mo-
lenaar nog wel goed bij de wieken kon. In
1926 kocht Piet Schuurman, handelaar in
veevoeder, granen en meel, de molen en
bouwde opslagschuren bij de molen. Op
bijgaande oude foto uit de jaren zestig ziet
u dat de molen nog bijna helemaal vrij
stond en dat de stelling met geschoorde
palen ondersteund werd. Op de plek van
de parkeerhavens stond toen nog een vol-
le bomenrij. Zeventig jaar lang zou de fir-
ma Schuurman hier gevestigd zijn, totdat
kleinzoon Piet de molen in 1996 aan de fa-
milie Groenink verkocht. De schuren wer-
den gesloopt en een prachtig huis werd
deels in en om de molen heen gebouwd.
Precies tien jaar later kochten de huidige
eigenaren dit huis èn de molen. Al die tijd
draait de prachtig gerestaureerde molen
dankzij vrijwillige molenaars onder de
vlag van ‘Stichting Molen de Ruiter’. Elke
zaterdag, jaar in jaar uit, zijn zij aan het
werk, onderhouden de molen, verkopen
o.a. vele soorten meel en vertellen vol en-
thousiasme over ‘hun’ molen de Ruiter.
Vorig jaar is een prachtige brochure over
de molen verschenen, waarin u nog veel
meer interessants kunt lezen. Ook deze is
daar te koop. Dus, wat gaan we doen deze
zaterdag? Even langs bij de molen! En kijk
dan ook even op de mooie website:
www.korenmolenderuiter.nl 

J.J.

Greif Nederland B.V.
Industrial Packaging & Services

Bergseweg 6
3633 AK  Vreeland

Telefoon: 0294-238911

Vreeland vroeger...

...en nu!

Breedstraat 13
3633 AX Vreeland

Telefoon 0294 - 231301
&

Winkelcentrum Breukelen-Noord
Telefoon 0346 - 262 434

Fax 0346 - 264 080

Specialist in fijne vleeswaren
zoals o.a. Kookworst, Grillworst,
Boerenachterham en Rookworst.

Korenmolen de Ruiter

J.K.H. Coers 
Machineverhuur

H.v.Viandenstraat 24 3633 CH Vreeland
Tel: 0294-232293    mob: 06-23761193

Voor het leeghalen en aanleggen van uw tuin.
Voor het leveren en leggen van betonplaten.

Voor slootwerk en klepelen.

Tevens verhuur van elektrische rups schaar hoogwerker.
Lengte 1.20 m x breedte 80cm en hoogte van 3.80m

Werkhoogte 5.80m.
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auto oskamp
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• Originele VW- en Audi accessoires
• Onderhoud en reparatie aan alle merken
• Voor nieuwe banden, uitlaten, accu’s,

schokdempers etc.
• APK keuringen (gratis bij grote beurt)
• Taxatie schadeauto’s
• Plaat en spuitwerk
• Inbouw van autotelefoon
• Tevens inbouw Gemini-alarminstallaties
• Grundig en Blaupunkt autoradio’s

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 07.30-18.00 uur
zaterdag van 09.00 - 17.00 uur

De oer-Vreelander
De oer-Vreelander van deze maand is de 41-
jarige Albert Griffioen, zoon van midden-
standers uit Vreeland. Opa Griffioen was
de voormalige slager in de Breedstraat en
zijn andere opa had een paar huizen verder
de kruidenierswinkel. Albert is geboren in
de Keet op de Boslaan. Voor degene die het
nog niet weten; De Keet is het groen-geverf-
de houten huis langs de Vecht dat naar ver-
luid vroeger de directiekeet was bij de
bouw van het Telegraaf-hoofdkantoor in
Amsterdam. De familie Griffioen bewoon-
de de eerste verdieping. Toen het gehele
huis verkocht werd,  verhuisden ze naar de
Voorstraat, naar de voormalige kruide-
nierswinkel die sinds ‘67 was opgeheven.
Albert’s  grootouders verhuisden naar de
eerste verdieping en Albert, zusje Martine
en zijn ouders betrokken de begane grond,
waar ze nu nog steeds wonen. Hoewel je
het aan de buitenkant van het hoekhuis
niet meteen ziet, is het een heel ruim huis
met veel kruip-door-sluip-door-gangetjes
en een grote tuin. Albert heeft altijd met
veel plezier in het hart van Vreeland ge-
woond. Hij herinnert zich dat er veel kinde-
ren in Vreeland woonden waar veel mee
werd gespeeld, en natuurlijk ook katten-
kwaad mee werd uitgehaald.  Zo heeft

Albert met zijn vriendjes meermalen de
brugwachter op de korrel genomen.
Vanuit de kelder van Albert’s huis toeter-
den ze 3 keer op een hoorn om daarmee de
aandacht van de brugwachter te  trekken.
De brugwachter verwachtte natuurlijk een
boot en kwam het brugwachtershuisje uit.
Nooit heeft de goede man, of beter gezegd
de arme man, doorgehad dat het
‘Griffioen-legioen’ hier achter zat. Het be-
kende trucje van de portemonnee aan een
touwtje zat ook in hun repertoire.
Daarnaast werd er veel gevoetbald op het
schoolplein en het Sperwerveld, werden
hutten gebouwd en brommers opgevoerd.
Na de CSV te hebben afgerond, ging Albert
naar de Keuchenius Mavo in Hilversum.
Alle kinderen uit de omgeving verzamel-

den zich in het tunneltje onder de N201
om vervolgens in een hele sliert naar
Hilversum te fietsen. Onderweg werd er
wel eens een trap gegeven tegen de witte
paaltjes met reflectoren langs de weg. Een
enkele keer werd zo’n paaltje vervangen
door de provincie maar dan wel met verste-
viging van binnen. Als je dan zo’n paaltje
raakte, lag je zo naast je fiets. Na de Mavo
volgde nog de Havo en militaire dienst. Na
zijn diensttijd ging Albert bij de lokale aan-
nemer, Verwoerd, werken. Hij had zijn nut
al bewezen gedurende zijn tienerjaren,
toen hij er als vakantiekracht werkte. Hij
begon het eerste jaar in de buitendienst en
verhuisde daarna naar de binnendienst. In
die periode kocht hij ook zijn huis op de
Nigtevechtseweg; een prachtig huis met
een unieke ligging maar toe aan serieus on-
derhoud. Daar draaide Albert zijn hand
niet voor om. Hij had reeds veel ervaring
opgedaan in het jaar dat hij bij Verwoerd in
de buitendienst had gewerkt. Boven-dien
heeft hij een handige vader en  bereidwilli-
ge vrienden en collega’s getroffen.
Desalniettemin heeft het opknappen 3
jaar geduurd. In die periode kwam zijn
vrouw Janine in beeld. Zij kon nog net wat
invloed uitoefenen op het in- en exterieur
voordat het huis af was. Toen het project
eenmaal was afgerond, had Albert opeens
wat tijd over. Precies op dat moment vroeg
de toenmalige postcommandant van de
brandweer, Age, of Albert zich bij de vrijwil-
lige brandweer van Vreeland wilde voegen.
Niet zo maar iets, want twee avonden per
week was deze hechte groep mannen (en
vrouw) uit Vreeland bezig met de opleiding
en praktijkoefening. Dit kon variëren van
auto’s open knippen, slachtoffers zoeken
in de rook, katten uit bomen halen etc. De
Vreelandse brandweer was een zeer gerou-
tineerde groep die deelnam aan brand-
weerwedstrijden en altijd in de bovenste re-
gionen eindigde. Op last van de gemeente
is in 2004 de Vreelandse vrijwillige brand-
weer opgeheven en de kazerne aan de
Raadhuislaan werd verkocht (en verbouwd
tot woonhuis). Albert was teleurgesteld
over deze gang van zaken maar tegelijker-
tijd dermate bevangen door het werk dat
hij besloten heeft zijn vrijwillige werk
voort te zetten. Hij deed de opleiding voor
brandweerofficier en toen er een functie
vrijkwam in Loenen heeft hij daarop gesol-
liciteerd. Nu heeft Albert elke 5 weken een
week lang leiding over het gehele brand-
weercorps van Vecht en Venen. Gelukkig
zit Verwoerd, waar hij toch ook al weer 20
jaar werkzaam is, dicht bij de kazerne en
kan hij in geval van nood snel ter plekke
zijn. Naast zijn werkzaamheden voor de
brandweer Vecht een Venen vormt Albert
met zijn vroegere collega’s uit Vreeland
nog steeds ‘de voormalige vrijwillige
brandweer Vreeland’.  Zij hebben onder-
meer geholpen bij de Piratentocht op de
Heul van een maand geleden. Hier hebben
heel veel kinderen van alle lagere scholen
uit de omgeving enorm van genoten. Een
indrukwekkende staat van dienst, van deze
oer Vreelander. Natuurlijk kan dat alle-
maal niet zonder de steun van zijn vrouw
Janine en hun 3 kinderen: Bibi (9), Ruben
(7) en Menno (5). Overigens wordt Ruben la-
ter geen brandweerman, hij wordt prof-
voetballer!

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

Smederij NIESSEN
• SIERSMEEDWERK
• BUITENLANTAARNS
• LAS- EN REPARATIEWERK

Rondje Zuwe
door Saskia lutje Beerenbroek

Paul Makelaars OG B.V.
Brugstraat 1, 3632 EH Loenen a/d Vecht

Tel. 0294 - 238 080 fax 0294 - 234 080
info@paulmakelaars.nl  www.paulmakelaars.nl
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Bed & Breakfast

Groepsaccomodatie

Vergader- en
ontvangstruimte

Boerenkaas

Boerderij-ijs

Rondleiding

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

www.dewilligenlogies.nl of www.dewilligenkaas.nl

De import-Vreelander
Maandelijks komen de redactieleden van
de Vreelandbode bijeen om de artikelen te
bespreken en de inhoud van de volgende
maand te bepalen. We bespreken onder-
meer welke Vreelanders we voor de ver-
schillende rubrieken zouden willen inter-
viewen.  Voor deze maand leek het de re-
dactie een goed idee Marcel Maijer te vra-
gen voor de import-Vreelander. Hij is
sportverslaggever en presentator van RTL
Nederland. Oké, ik ga dus een professione-
le interviewer interviewen. Enigszins

geïntimideerd ga ik het gesprek aan, bij
hem thuis. Het ‘Rondje Zuwe’ heb ik na-
melijk vervangen door een rondje woon-
kamer en een notitieboek. Ik neem tijde-
lijk deze rubriek over van Grace Inklaar en
heb een iets minder sportieve manier van
interviewen. De vroeg invallende duister-
nis en de zorg van Marcel voor de kinde-
ren waren tevens een overweging.
Marcel’s vrouw, Marie-Anne, is ook jour-
nalist (bij het ANP) en op onregelmatige
tijden aan het werk. Deze avond kwam ze
bijtijds thuis en gaf meerdere leuke in-
zichten over Marcel. Bovendien kreeg ik
een leuk beeld over het leven van dit jour-
nalistensetje.
Marcel wist al vanaf zijn 10de dat hij sport-
journalist wilde worden. Hij was van
jongs af aan zelf een fervent sporter. Maar
er ook nog over mogen schrijven is voor
meer jongelingen een droom. Voor Marcel
bleef het daar niet bij. Weloverwogen koos
hij zijn opleiding en zijn bijbaantjes. Hij
studeerde rechten, een studie die naar
zijn mening meer toegevoegde waarde
zou hebben dan de School voor Journalis-
tiek en hij schreef voor lokale sportblaad-
jes waardoor hij alvast aan zijn schrijvers-
talent kon schaven. In 1990 studeerde
Marcel af aan de Vrije Universiteit in
Amsterdam, om vervolgens zijn journalis-
tieke carrière te beginnen. Via de lokale
Amsterdamse omroep AT5 kwam hij bij
RTL terecht, waar hij nu al weer 13 jaar
werkt. In tegenstelling tot de NOS, waar
50 tot 100 mensen zich bezig houden met
de sportverslaggeving en aanverwante za-
ken, heeft Marcel bij RTL maar een paar
collega’s. Andere bekende presentatoren
zijn Humberto Tan en Wilfred Genee.
Aanvankelijk had Marcel voor de grote
sportevenementen als de Olympische
Spelen en het EK en WK Voetbal een vaste
cameraman met wie hij heel nauw en
prettig samenwerkte, de helaas veel te
vroeg overleden Stan Storimans, die tij-
dens de verslaglegging van het conflict in
Zuid-Ossetië in 2008 om het leven kwam.
Tegenwoordig werkt hij vaker met ver-

schillende cameramannen of zelfs hele-
maal alleen. Zo gaat hij solo naar de
Olympische Winterspelen in Vancouver.
In omroepland heet dat een ‘One man
band’. Dit betekent dat hij alles zelf moet
doen, research, verslaggeven, camera be-
dienen, interviewen etc. Marcel is op dit
moment bezig met een spoedcursus beeld
monteren zodat hij geheel zelfvoorzie-
nend aan de slag kan in Vancouver. Voor
Marcel is dit enerzijds een enorme uitda-
ging maar anderzijds mist hij de samen-
werking met collega’s wel. Na de

Olympische Spelen, waarvoor hij
toch zeker 3 weken van huis zal
zijn, volgt al snel het WK voetbal
in Zuid Afrika. De enige persoon
die een wat ambivalente hou-
ding aanneemt ten aanzien van
een mogelijke overwinning van
het Nederlands elftal is zijn
vrouw Marie-Anne. Winnen is
leuk, maar dan is Marcel 5 weken
van huis. Dit is wel een hele lan-
ge periode, zeker als het in de zo-
mervakantie plaats vindt.
Gelukkig zijn dit geen jaarlijks
terugkerende evenementen. Als

Marcel in het land is verzorgt hij de inter-
views van de Jupiler-league op vrijdag-
avond, de KNVB beker door de weeks en de
Europa League. In 2001 vestigde het gezin
zich in Vreeland, een opmerkelijke keuze
voor de geboren en getogen Amsterdam-
mer, maar de praktische ligging ten op-
zichte van Hilversum en Amsterdam, de
enthousiaste verhalen van vrienden en de
schoonheid van ons dorpje, heeft hen de
stap doen nemen. Vanaf de eerste dag voe-
len ze zich hier thuis. De jongste 2 doch-
ters zijn hier geboren, de 2-jarige Laure en
de 4-jarige Isis. Isis is net in de klas geko-
men bij juf Fennie. De 14-jarige dochter,
Milou, is, hoe verrassend, heel sportief.
Marcel traint en coacht het team van
Milou. Uit goed ingelichte bronnen heb ik
vernomen dat hij een zeer gedreven coach
is waar nog veel meer teams gebruik van
zouden willen maken. 
Voordat ik, na een gezellige avond met
een goed glas wijn, Marcel en Marie-Anne
bedankte voor hun medewerking, kreeg
ik nog een leuke toezegging; Marcel wil
zijn voorliefde voor de (geschreven) jour-
nalistiek ook wel aanwenden ten gunste
van Vreeland en de Vreelandbode: hij
biedt bij deze aan om een filmcolumn in
de Vreelandbode in te vullen. Marcel pakt
regelmatig met zijn Vreelandse vrienden
een filmpje dus we hopen op wat leuke
tips. De eerste heeft hij mij mondeling al
gegeven: de eerste en tweede film in de
Milleniumtrilogie van Stieg Larsson,
Mannen die vrouwen haten - naar de ge-
lijknamige thriller. De redactie wil
Marcel ook vast een suggestie doen: ‘de
Winter van ‘63’, over de legendarische
Elfstedentocht, een buitengewoon spor-
tieve mijlpaal waar een sportjournalist
wel raad mee weet! 

T.H. de Hont - Janissen
Kerkplein 8, 3633 BG Vreeland
Telefoon 0294 231 832
E-mail thea.dora@xs4all.nl
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Het Dorpshuis

VREELAND
zalen verhuur voor:
recepties, bruiloften
en diverse partijen
en vergaderingen

Robert van den Bos
Tel.: 0294 - 234 750
Fetha 16, Vreeland

Traditionele 
Karaoke in Kerstsfeer

Kerstavond, 24 december 
vanaf 22.00 uur

Taveerne de Vecht
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Bij de gemeente Loenen is een bouwaan-
vraag ingediend om een telecommunica-
tiemast te bouwen op een stuk weiland tus-
sen het benzinestation en de N201.Het
moet een zelfde soort vakwerkmast wor-
den als die bij het Amsterdam-Rijnkanaal
staan, dus 40 meter hoog, met een hekwerk
erom heen van enkele meters hoog en een
grote schakelkast (soort transformator-
huis) ernaast. 
Veel inwoners van Vreeland verzetten zich
fel verzetten tegen een dergelijke mast op
een zo prominente plaats bij ons dorp, pre-
cies daar waar je het ‘nieuwe’ dorp inrijdt.
Naast het feit dat zo’n mast afbreuk doet
aan de entree van Vreeland en aan natuur-
en landschappelijke waarden, heeft dit
stuk grond ook nog eens een groenbestem-
ming. Dat er een zendmast moet komen
zijn velen het over eens, gezien het vaak
slechte bereik dat bij sommige providers
voorkomt. Anderen zijn nog steeds niet ze-
ker van de gevaren die zo’n mast voor de
volksgezondheid kan opleveren, zeker op

de lange termijn. Een aantal tegenstanders
van deze plek heeft hun bezorgdheid geuit
aan B&W en de gemeenteraad van Loenen.
In hun informele brief stellen zij een twee-
tal andere locaties voor: aanhaken bij een
mast aan het kanaal, of daar nog een mast
bouwen, of aan het einde van de Kleizuwe
bij de kruising met de weg langs het
Hilversums kanaal. Op beide plekken is de
afstand tot het merendeel van de
Vreelanders, en de basisschool, ook groot
genoeg om eventuele onrust voor de volks-
gezondheid weg te nemen. Formeel kan
pas bezwaar gemaakt worden tegen een ge-
plande bouwaanvraag als de vergunning is
verleend. Ook de Dorpsraad neemt de on-
rust mee in zijn gesprekken met de ge-
meente. 
Indien er Vreelanders zijn die deskundig
zijn op juridisch of telecommunicatiege-
bied en willen deelnemen aan een werk-
groepje over dit onderwerp, worden zij uit-
genodigd contact op te nemen met Reinko
Abels, 234785.

Bij deze feestelijke maand hoort natuurlijk een
sprankelend glas bubbels. Mijn oog is dan ook geval-
len op een Cordon Negro van het merk Freixenet. Een
mousserende wijn die afkomstig is uit Spanje. Het is
een CAVA, wat staat voor een mousserende wijn ge-
maakt volgens de “methode traditionelle” afkomstig
uit de Penedes en omgeving. CAVA mag geen
Champagne worden genoemd, alleen mousserende
wijn uit de Champagnestreek zo mag heten. De CAVA
wordt wel volgens dezelfde methode bereid als
Champagne. In een notendop gaat dat als volgt: men
perst de druiven uit en laat het sap vergisten, vervol-
gens bottelt men de wijn, en net voordat de kurk op
de fles gaat voegt men suiker en gist toe (liqueur de
tirage). Hierdoor ondergaat de wijn een tweede gis-
ting. Tijdens de gisting zet de suiker uit de druif om
in alcohol en hierbij komt koolzuurgas vrij. Als de gis-
ting in de fles plaatsvindt kan het koolzuurgas geen
kant op en blijft zo in de wijn, daardoor komen de
bubbeltjes. Vervolgens plaatst men de flessen in een
champagerek waar de flessen iedere dag een kwart-
slag gedraaid worden waardoor de hals naar bene-
den komt. Dit noemt men remuage. Vervolgens be-
vriest men de hals en trekt men de prop met gistcel-
len en bezinksel uit de hals van de fles, men vult de
fles weer met witte wijn, en sluit hem af met een mu-
selet en kroonkurk. Nu is de wijn gezuiverd. Hierna
laat men de mousserende wijn op de fles rijpen. De
Parellada, Macabeo en de Xarello zijn de druivensoor-
ten die hiervoor gebruikt worden. De Cordon Negro
heeft een strogele kleur met met een weinig overtui-
gende neus, ik kon wat tonen van elstar en kruiden
vinden, maarrrr.. hetgeen de wijn mist in de neus
maakt het in de mond helemaal goed. Hij heeft een
zachte frisse en harmonieuze smaak, die zich perfect
laat combineren met oesters, blini’s met gerookte
zalm, sushi of olijven. De ideale temperatuur om de
wijn te serveren is tusen de 6 en 8 graden. Het alc. ge-
halte is 12%, en de Cordon Negro is verkrijgbaar voor
€9,65 bij de Dagwinkel. Rest mij u een heerlijke feest-
maand toe te wensen. Veel proefplezier en tot in het
nieuwe jaar!  Engeline van Ee

Aanvraag UMTS-mast bij BP station

De Vreelandbode
De Vreelandbode is een gratis uitgave. Om even-
wicht tussen informatieve artikelen en adverten-

ties te bewaren stellen wij uw vrijwillige bijdrage zeer op
prijs. Dit kan via rekeningnummer 11.27.81.632 t.n.v.
Stichting Vreelandbode. Alvast bedankt!

Proost!

Stevige stappers

OUTDOOR-BOOTS
Model “ VENICE “, maten 39/47

� Bovenleder bruin gevet leder (waxed)
� Voering: thinsulate cambrelle

Van c 109.95 

nu voor f 99.95

Geldig tot 31 december 2009


